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విదయ నామ నరసయ రసూపమధికముం పతఛఛ్చనన్నగుపతముం ధనముం
విదయ భోగకరీ యశ: సుఖకరీ విదయ గురసూణముం గుర:

విదయ బముంధుజనో విదేశ గమన విదయ పరా దేవత
విదయ రాజసుపూజిత- న హి ధనముం- విదయ విహీన:పశ:
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భావముం : విదయ మనషికి అముందనన్నసుత ముంద.  దచి పటట కునన్న ధనముం లముంటద విదయ. మనకద సుఖానన్న, 
కరతన కలగసుత ముంద. గురవులకే గురవు వముంటద అద.  విదేశలలో బముంధవయనన్నచఛ్చద విదయన.  

అనన్నటకనాన్న గొపప సముంపద విదయ.  రాజులముందర మనన్ననగొనద విదయన తపప, డబబ్బు కదు. విదయ 
లేనవడు నజముంగాన విముంత పశవు.

ఫముందనముం చపలముం చితతముం  దుకకముం దునన్నవరయముం
ఉజుముం కరత మేథావ ఉసుకరేవ తేజనముం

బణలు తయార చసేవడు బణనన్న  ససూటగా ఉముండేటల  ఎల సర దదుద్ద తడ,  చముంచలమసూ, చపలమసూ, చాల కషటపడతే 
తపప  అదుపులోకి రానద అయిన మనసుస్సున కూడ బదద్ధిమముంతడు అలగే  పతయతన్న పూరతకముంగా సర దదుద్ద తడు.  

విదయ నగసూఢ గుపతమగు వితతమ రసూపమ పూరషాళకిన 
విదయ యశసుస్సు భోగకర విదయ గురముండు విదేశ బముంధుడున 
విదయ విశిషట దవవతమ విదయకు సట ధనముంబ లేదలన 
విదయ ననృపల పూజితమ విదయనెరముంగన వడు మరత ర్త్యుడే?!

సముంససనృత మసూలముం
(భరత నృహర) 

తలుగు అనసరణ
(ఏనగు లక్ష్మణ కవి) 
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చెటల  నాటదముం 
మనముం నవసిముంచ  ఈ భసూమ చుటట కొలత  సుమార నలభవ  వేల  కిలోమీటరల .  వయసరరముం
ఆరనన్నర వేల కిలోమీటరల . 

మన  భసూమ  లగాన  ససూరయడ  చుటసూట  తరగే
గతహాలు కనీసముం ఇముంక ఎనమద ఉనాన్నయి.  వటలో
కొనన్న  భసూమ  కముంటే  చినన్నవి,  కొనన్న   పదద్దవి.

ససూరయడనముంచి  లెకసపటట కుముంటే  మన  భసూమ
మసూడ గతహముం. ససూరయడకి అత దగగరగా బధుడు,

తరాతత శకుత డు ఉనెవన.  భసూమ తరాతత వచఛ్చ నాలుగో గతహముం అముంగారకుడు చాల చలలగా
ఉముంద. బధ గతహముం చాల వేడగా ఉముంటముంద (4300C). శకత గతహముం కూడ విపరీతమవన వేడగా
(4600C) ఉముంటముంద.

వేడ అముంత ఎకుసవ ఉముండటముం వలల ఆ గతహాలమీద "పప్రాణ" అముంటసూ ఏద ఉముండే అవకశముం లేదు.

ఇక చలలబడపోయిన  అముంగారక  (-153 ౦ C)  గతహముంమీద జీవులముంటసూ ఇద వరకు ఎపుపడ
ఉముండ ఉముంటాయేమో గానీ ఇపుపడవతే ఏవ కనబడటముం లేదు.  ససూరయడకి ఇముంక దసూరముంగా ఉనన్న
గతహాలెవతే  ఇముంక  చాల  చలలనవి.  పప్రాణులు  నవసిముంచముందుకు  అనవవనవి  కవు.  (గురడు
-2340C; శన -1780C; యురేనస్ -2160C; నెపూట ర్త్యున -2000C; పూల టో -2400C)

చసూడగా ససూరయడ చుటసూట తరగే ఈ గతహాలనన్నముంటలోక భసూమ ఒకటే అసలు మనలముంట
పప్రాణులు  నవసిముంచముందుకు  అనవుగా  ఉనన్నదన  తలుసుత నన్నద.  అముంతరకముంలో  ఇటాల  మన
ససూరయడలగా  లెకసలేననన్న  నకతప్రాలునెవన.  పతత  నకతతముం  చుటసూట  భసూమ  లగాన  ఇముంక
లెకసలేననన్న గతహాలు తరగుతనెవన.  వటలో ఎకసడవనా పప్రాణులు ఉముండే అవకశముం నజముంగాన



మతత డు సుబబ్బురాజు ససూస్ఫూరతగా పిలలలముంత 
చదవలస్సున గొపప కధ

"చెటల  నాటన మనషి”
పతతన యీ కొతతపలలత ఉచితముంగా అముందుకముండ!

 హవ దరాబద్ బక టట్రసుట , మముంచి పుసతకముం వర సౌజనయముంత
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లేకపోలేదు. శసత సవేతతలు ఏనాటనముండ ఆ దశలో పరశోధనలు సగసుత నాన్నర. 

ఇటాల  గతహాలు  నకతప్రాల  చుటసూట  నరముంతరముంగా  తరగుతసూ  ఉముండగా,  కొనన్న  ఒకదనకొకట
గుదుద్ద కుముంటనాన్నయి;  నలవలేక పడపోయి ఆ నకతప్రాలలోన కలసిపోతనాన్నయి;  కొనన్న వివిధ
కరణల వలల పేలపోతనాన్నయి;  ఇముంక  ఏవేవో ఘటనలు నరముంతర కల పతవహముంలో భాగముంగా
అముంతరకముంలో జరగుతసూన ఉనాన్నయి. 

ఈ  కతమముంలో  పప్రాణులుగా  మనముం  గురతముంచాలస్సుముందేమట?  మన  భసూమ  బగుముంటే  మనముం
బగుముంటాముం: భసూమ చలలగా ఉముండల; ఐతే మరీ చలలగా ఐపోకూడదు. భసూమ వచఛ్చగా ఉముండల;

కనీ మరీ వేడగా  కలపోకూడదు.  భసూమ మీద ఇపుపడు పరతనన్నటల  నదులు,  వగులు,

వముంకలసూ  పరతముండల;  వనలు  కురససూత  ఉముండల;  సమదప్రాలు  పముంగకూడదు;

భసూకముంపలు,  తఫానలు  రాకూడదు;  అణు  యుదద్ధి లల ముంటవి  అసలు  ఏమాతతముం
తలెతతకూడదు;  పతమాదకరమవన వయువులు,  రేడయేషన వయపిముంచకూడదు;  మనమముందరముం
పీలుఛ్చకునముందుకు అనవవన గాల ఉముండల; అద చలలగా, హాయిగా కదలడల. 

వటనన్నటక చెటలత  సముంబముంధముం ఉముందన వేరేగా చెపపనకసరేలదు. 

అముందుకన అముందరముం వలెవననన్న చెటల  నాటదముం!  ఈ వనాకలముం ఒకొకసరముం పదకి తకుసవ
కకుముండ చెటల  నాటతమన,  ఎనన్న  తముంటాలెవనా పడ,  వటన కపడుతమన ఆశిదద్ద ముం!

వముందల, వేల, లకల సముంవతస్సురాల తరవత కూడ ఈ భసూమ ఇల  పప్రాణులత  సుసముంపనన్నముంగా
విలసిలల లన ఆశిదద్ద ముం! 

పచఛ్చన శభాకముంకలత,

కొతతపలల బనృముందముం 
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దురాశ దు:ఖానకి చ ట
రచన: జి. మణకముంఠ, 7 వ తరగత, తేజ టాలెముంట  ససూసల, కదడ, నలగముండ జిలల , తలముంగాణ.

అనగనగా   భసమ్మసురడు  అన
రాకసుడొకడు,  అడవిలో  కఠోర  తపసుస్సు
చసుత నాన్నడు- "ఓముం నమ శివయ"  అముంటసూ.

అతన  తపసుస్సు  ఎముంత  తీవతముం  ఐముందముంటే,

చివరకి  అద  శివుడన  చరన  చరముంద.

భసమ్మసురడ  ఘోర  తపసుస్సుకు  మచిఛ్చన
శముంకరడు  భసమ్మసురడ   మముందు
పతతయకమవనాడు:  "నాయనా!  ఏమ కవలో

కరక" అముంటసూ. 

"శముంకరా!  నాకు  మరణముం  లేకుముండ  వరముం
ఇవతముండ" అనాన్నడు భసమ్మసురడు. 

అపుపడు శివుడు నవతడు- "ఒరే, నాయనా!

పుటటన  జీవి  చావక  తపపదు;  చచిఛ్చన  జీవి
మళళ్ళీ  పుటటక  తపపదు.  అముందుకన
నవతడగన ఆ వరముం ఇచఛ్చకి వలు కదు. అద
కకుముండ  ఇముంకొకట  ఏదవనా  కరక"  అన

  పురాణ కథ



కొతతపలల                                                  8                                                     జున 2017

చెపపడు.  

భసమ్మసురడు  ఆలోచిముంచాడు.  "ఈ  వరముం
ఇవతడట-  దన  లగాన  ఇముంకట  ఏదవనా
అడగాల!" అనకునాన్నడు.

"సరే! నన ఎవర తల మీద చయి పడతనో
వళళ్ళీ తకణముం భసమ్మముం అయిపోవల!"  అన
అడగాడు.  

"ఇద పరేలదు.  ఈ వరముం అయితే ఇవతచుఛ్చ"

అనకునాన్నడు  శముంకరడు.   "తథాసుత "

అనసడు. 

శివుడు  తథాసుత  అనగాన  భసమ్మసురడు
వికవిక  నవతడు.  "ఇపుపడు  చికసవు
నాకు!" అనాన్నడు. 

"ఏముంట, చికసటముం?" అనాన్నడు శివుడు.

"ఏమీ లేదు; నవుత అసలు శివుడవో, దముంగ
శివుడవో  ఎల  తేలుఛ్చకునద?"  అన
అడగాడు భసమ్మసురడు.

"అదేముం  అనమానముం?  నవతడగన  వరముం
ఇచఛ్చసన.  నవుత ఎవర తలమీద చెయియ
పడతే వళల  నజముంగా భసమ్మముం అయిపోతర"

అనాన్నడు శివుడు.

"అదే  కనకసవల-  మముందు  నీ  తలమీద
చెయియ  పడతన.  నీకు  ఏమౌతముందో 
చసూసత న"  అన  మీదకొచాఛ్చడు
భసమ్మసురడు.

శివుడకి చాల భయముం వేసిముంద. "వడవడ
మరీ  ఇముంత మొరట వడు అనకలేదే!"

అన  గబకుసన  వనకిస  తరగ  పరగు
పటాట డు.

"ఆగు!  ఆగు!  వరానన్న  పరీకముంచుకనీ!"

అముంటసూ  శివుడ  వముంట  పడడ డు
భసమ్మసురడు.

శివుడు  ఎట  పోతే  అట  వసుత నాన్నడు
వడు.  శివుడముంతటవడకే  అలసట
మొదలెవముంద.
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అముంతలో   నారదుడు  ఎదురయాయడు.

"ఆగు ఆగు శముంకరా!" అనాన్నడు.

"ఆగేకి  లేదు-  వనక  భసమ్మసురడు  వముంట
పడుతనాన్నడు.  తపిపముంచుకునకి  ఏదవనా 
ఉపయముం  చెపుప-  తతరగా"  అనాన్నడు
శివుడు, పరగెతత తసూన. 

నారదుడు కూడ ఆయనతబట పరగు
పడుతసూ అముంత వినాన్నడు.

"అయయ!  ఎముంత పనెవముంద!  అయినా వళలకు
ఇటాల ముంట  వరాలు  ఇచఛ్చదముందుకు,  తరాతత
కషాట లు కొన తచుఛ్చకునదముందుకు?  అయినా
అనన్న  ఉపయాలసూ  ఉనన్న  విషష్ణువు
ఉనాన్నడుగా!  ఆయనన్న  తలుచుక  సతమీ-

వముంటన  ఏదో ఒక  రకముంగా కపడతడు!"

అనాన్నడు నారదుడు.

అటాల  పరగు  పడుతసూన  విషష్ణువున
తలుఛ్చకునాన్నడు శివుడు. సముంగత తలుస్సుకునన్న
విషష్ణువు  మముందుగా  తన  మాయన
భసమ్మసురడ  మీదకి  వదలడు.  దన
పతభావముం వలల  వడకి శివుడు కనపిముంచలేదు.

ఆయన సర నముంలోన విషష్ణువు-  మోహిన అన
సుముందర రసూపముంలో  కనపిముంచటముం మొదలు
పటాట డు వడకి.

తనకు శివుడచిఛ్చన వరానీన్న,  తన ఆ శివుడ
వముంట  పడటానీన్న  అముంత  మరఛ్చపోయాడు
భసమ్మసురడు-  ఇపుపడు  వడకి
కనబడుతనన్నదలల  మోహిన ఒకసతే.  ఆమ
ఎముంత చకసగా ఉనన్నదముంటే,  ఇపుపడు వడకి
ఆమన  పళళ్ళీ  చసుకవలన  గటట  కరక
కలగముంద. 

మలలగా  ఆమ దగగరకి  వళళ్ళీ-  "సుముందరీ!  నీ
పేరేముంట?  నవుత  ననన్న  పళళ్ళీ
చసుకుముంటావ?" అన  అడగేసడు వడు. 

మోహిన కిలకిల నవితముంద.  ఆ నవుత చసూసి
ఇముంక మరసిపోయాడు భసమ్మసురడు.

మోహిన  అనన్నద-  "నవుత  కూడ  నాకు
చాల నచాఛ్చవు. అయితే నాక చినన్న సమసయ
ఉముంద-  మముందు  ఈ సముంగత  చెపుప-  నీకు
నాటయముం చయటముం వచాఛ్చ?" అన.

"ఓ!  చాల  బగా  వచుఛ్చ"  అనాన్నడు



రవి: నానాన్న మా ససూసల లో ఎవరసూ చయలేన పనన నన చసన తలుస! చివరకి మా టీచర్ 
కూడ చయలేడు.

నానన్న: ఆహా! ఎలగ? ఆ పన ఏముంటో చెపుప మర!

రవి: నా చతరాతన చదవడముం నానాన్న!
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భసమ్మసురడు.

"అయితే ఇక పళళ్ళీ అయినటేల! నవుత నన
చసినటల  నాటయముం  చెయియ-  నాకముంటే బగా
చెయాయల మర! నాటయముంలో ననన్న ఓడముంచిన
వడన నన పళళ్ళీ చసుకుముంటాన అన నా
జాతకముంలో  ఉముందట"  వముంకరగా  చెపిపముంద
మోహిన.

"ఓస్!  దనదేమముంద.  మొదలుపటట
నాటయముం!" అనాన్నడు భసమ్మసురడు.

మోహిన నాటయముం మొదలెటటముంద. ఆమ ఎటాల
ఆడతే  అటాల  ఆడసగాడు  భసమ్మసురడు.

కతమముంగా  నాటయముం  వేగముం  పుముంజుకునన్నద.

మోహిన  తన  తలమీద  చెయియ  పటట కొన
నాటయముం చసిముంద. "ఈ నాటయముం బలే ఉముందే"

అనకునాన్నడు భసమ్మసురడు.  ఆ మొరట
వడకి తన వరముం సముంగత గురేత లేదు-  ఆమ
మాదరే  తనసూ  తన  తలమీద  చెయియ
పటట కునాన్నడు-  మరకణముంలో వడు కసత
భసమ్మముం అయిపోయాడు!

లోకనకి  భసమ్మసురడ  పీడ  విరగడవముంద.

తనన,  లోకనన్న  కపడన  విషష్ణువుకు
ధనయవదలు  చెపుపకునాన్నడు  శివుడు.

"పతతత  లేన  వళళ్ళీకు  ఇటాల ముంట  వరాలు
దరకితే ఎలగ?" అన నవతడు విషష్ణువు.
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వినబడన అలుల డ కథ
రచన: నాగ తరణ , 6 వ తరగత, వికస విదయవనముం, పోరముంకి, కనృషాష్ణుజిలల .

అనగనగా  ఒక  ఊరల   ఒక  చెవిటవడు
ఉముండేవడు.  అతన  పేర  రామ.  రామ
భారయ పేర విమల. 

విమల ఒక  రజు తన  భరత  చెవిలో గటటగా
అరచిముంద-  "ఏమముండీ  మా  నానన్న
వసత నముంటనాన్నడు మనముంటకి" అన.

"ఎముందుకే,  నాకు  చెవుడు కద!"  అనాన్నడు
రామ. 

విమల  విసుకుసనన్నద-  "అయినా  ఎవరవనా

మనముంటకి  వసత మముంటే  ఎపుపడ
రావదద్దనటముం  ఏముం  బగుముంటముంద?"  అన.

తరాతత భరతకు చెపపలస్సున జాగతతతలనీన్న గటటగా
చెపిప,  "చెవిట  వడు  అన  అనమానముం
రాకుముండ నడుచుకముండ. ఇముంకొముంచెముం సేపటోల
మా నానన్న వచఛ్చసత డు" అన అరచిముంద.

"సరేలే,  ఇక  తపపదు"  అనకొన
కూరగాయలు  తచఛ్చముందుకు  సముంతకు
వళళ్ళీడు రామ. 
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అతన వనకిస తరగ వచఛ్చసరకి వళళ్ళీ మామ
ఎదురయాయడు.  "బగునన్నవ,

మామయాయ?!"  అనాన్నడు  రామ  చాల
మరాయదగా.

"బగునాన్నన  బగునాన్నన"  అనాన్నడు
మామ. 

"మీరముంత  ఎటాల  ఉనాన్నర?"  అన
అడుగుతడనకునాన్నడు రామ.  కనీ వళల
మామ అటాల  ఏమీ అడగలేదు.  అయినా ఆ
సముంగత రామకు తలీదు కద,  అముందుకన
"మేముం  కూడ  చాల  బగునాన్నముం"  అన
చెపేపసి,  తరాతత  పతశన్న  వేసేసడు:  "నీ
ఆరగయముం బగుముంద మామా,  ఇపుపడు ఏముం
మముందులు వడుతనాన్నవు?" అన. 

"ఆరగయముం  ఇపుపడు  చాల  బగుముంద.

మముందులేమీ వడటేలదు ఇపుపడు"  చెపపడు
మామ. 

"ఏదో  ఒక  మముందు  పేర  చెబతడు"

అనకునన్న  రామ  తనకు  ఏమీ
వినపిముంచకపోయినా  "బగుముంద  బగుముంద.

మముంచి  మముందే!"  అనాన్నడు.  వళళ్ళీ  మామ
అతనకేసి అదోల చసూసడు.

అముంతలో "ఇముంతక మీర వళత నన్నద ఏ డకటర
దగగరకి?"  అన  అడగేసడు  రామ.  వళళ్ళీ
మామ  "ఇపుపడు ఎవతర దగగరక  వళళ్ళీటేలదు
అలుల డ!" అనాన్నడు. 

"ఎవర  వవదుయడ  పేర  చెపిప  ఉముంటాడు"

అనకునన్న  రామ,  తనకు  ఏమీ
వినపిముంచకపోయినా  "ఆఆఁ  ఆఆఁ  అవున.

మముంచి వవదుయడే!" అనసడు. 

అముంతలో విమల కఫీ పటట కొచిఛ్చముంద.  "నాకు
కొముంచెముం  చకసర  ఎకుసవ  వేయమామ్మ"
అనాన్నడు మామ.

అయితే  రామ  చటకుసన  లేచి,  విమల
చతలోముంచి  కఫీ  కపుపన  లకొసన
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వముంటగదలోకి పరగు పటాట డు. సముంగత అరరముం
కన విమల వళళ్ళీ నానన్న కేసి చసూసి ఓ నవుత
నవితముంద  "ఈయనకి  అతధులముంటే  చాల
ఇషటముం" అన చెబతసూ.

వముంటగదలోకి  పరగుపటటన  రామ  ఆ
కఫీలోకి  నాలుగు  చెముంచాల  ఫినాయిల 
కలపడు.  "కఫీలోకి  నన  ఫినాయిల
కలుపుకుముంటాన"  అనాన్నడనకునాన్నడు
మర!

అతన తచిఛ్చచిఛ్చన కఫీ తగ మామ "ఏముంట,

కఫీ ఇటాల  ఉముంద?" అనాన్నడు. 

ఆ  మకస  వినబడముంద  రామకు.  "నవేత
కద  మామా!  ఫినాయిల   ఎకుసవ
వేయమనన్నద?!"  అనసడు.  ఆ  దబబ్బుకు
అరరమవపోయిముంద  మామకు-  తన  అలుల డకి
వినపడదు అన!

తముండదకి  కూడ  తలీకుముండ  గుటట గా
సముంసరానన్న  ఈడఛ్చలనకునన్న  విమల
వరతమొహముం వేసిముంద.

***

అల  కొనన్న  రజులు  గడచాయి.  వళళ్ళీకి

ఒకేసర  మగుగర  పిలలలు  పుటాట ర.

"పిలలలకు  ఎవరవనా  దేవుళళ్ళీ  పేర  పటట "

అనాన్నర రామవవపు వళళ్ళీ.  "మా పదద్దవళల
పేరల  పటట "  అనాన్నర విమల వవపు  వళళ్ళీ.
దముంత  రామకి  కపముం  వచిఛ్చముంద.  "నా
పిలలలు-  నా  ఇషటముం"  అన,  కొడుకిస
"విరగపోయిన"  అన  విముంత  పేర  ఒకట
పటాట డు.  పదద్ద  కూతరకి   "చినగపోయిన"

అన  పటాట డు.  మసూడవ  బిడడకు
"పడవపోయిన" అన పేర పటాట డు.

ఒకసర రామ బముంధువులు కొముందరకి
పటన్నముంలో ఏదో పన పడముంద.  వళలకు రామ
అముంటే పతతేయకముంగా ఇషటముం ఏమీ  లేదు. నజానకి
వళల  మనసులోల  అముంత  కలమ్మషమే  నముండ



* తట నలుపు, తముంటే పులుపు?

* కుడత తగదు, మేత మేయదు కనీ కడవడు పలు ఇసుత ముంద.?

* సనన్నన సతముంభముం ఎవరసూ ఎకసలేర , ఎవరసూ దగలేర?

* పూజకు పనకిరాన పువుత, ఆడవర మచఛ్చ పువుత. ఏముంటద?

* ఆకు చిటకడు, కయ మసూరడు.

* ఆ ఇముంటక, ఈ ఇముంటక మధయ దసూరముం?

* ఆకులు లేన అడవిలో జీవముం లేన జముంతవు, జీవముం ఉనన్న జముంతవులన వేటాడుతముంద. 

* పతతీ ఇముంటలో ఒక నలోలడు?

* ఆకశముంలో అరవవ గదులు, గదగదక ఒక సిపయి, సిపయికి ఒక తపకి.

* ఇకసడ ఉముంటముంద, అకసడ ఉముంటముందపిలసేత పలుకుతముంద, మనలగా మాటాల డుతముంద.

* ఊరముంతటక ఒకటే దుపపట
* అముందరాన వసత సముంపవ అముందన వడయాలు?

* చసూసేత చసూపులు, ననన్నతే నవుతలు. ఏముంటద?

*తలసేటటల  పూసుత ముంద, తలయకుముండ కసుత ముంద.               (సమాధానాలు వేరే పేజీలో!)

పడుపు కథలు
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ఉనన్నద. అయినా, "వళళ్ళీముంటకి వళత ఖరఛ్చలు
తగగముంచుకవచుఛ్చ!"  అన  వళళ్ళీముంటకి
దగబడడ ర ఓ సయముంతతముం.

వళలన  చసూడగాన  విమల  చాల
ఉతస్సుహపడముంద.  "రాక  రాక  వచాఛ్చర,

బముంధువులు!"  అన  వళల  కేసి  నవుతతసూ 
చసూససూత,  లోపలకి  తరగ  గటటగా  అరచిముంద:

"పడవపోయినా,  కురీఛ్చ  తీసుకురారా!

విరగపోయినా  పలు  యివతవే!

చినగపోయినా టవలు యివతవే!" అన.  

దముంత ఆ వచిఛ్చన బముంధువులముంత "వమోమ్మ!
వళళ్ళీకి  మన సముంగత  తలసిపోయిముంద"  అన
గబగబ పరపోయార!



కొతతపలల                                                  15                                                     జున 2017

మతత ల సహసముం
రచన:యస్.శకముంత , 9 వ తరగత, తేజ విదయలయ, కదడ, నలగముండ జిలల , తలముంగాణ.

తేజ విదయలయముంలో తొమమ్మదో తరగత చదవే
శకముంత ,  సయి  కుమార్  ఇదద్దరసూ  పప్రాణ
మతత లు.  ఇదద్దరసూ కలసి తరగేవళళ్ళీ,  కలసి
ఆడేవళళ్ళీ,  ఏ పన చసినా కలసిచసేవళళ్ళీ.
బడలో  ఎవరకి  ఏముం  కవలనాన్న  వళలదద్దరసూ
మముందుకొచిఛ్చ సహాయముం చసేవళళ్ళీ. 
శకముంత వళల నాయనమమ్మ అకసడకి దగగరలన

బకసమముంతల  గసూడముంలో  ఉముంటముంద.  పతత
సముంవతస్సురమసూ  వేసవి  సెలవలోల  మనవళసూళ్ళీ
మనవరాళళ్ళీముందరత  ఆ  ఊర  ఊరముంత
కళకళలడేద.  పిలలలముంత ఆ ఊర మచఛ్చటేల
చెపుపకుముంటసూ గడపేవళళ్ళీ సముంవతస్సురమముంత
"ఈసర  సెలవలోల  నవత  వసత వ,  మా
నాయనమమ్మ వళల  ఊర బలే ఉముంటముంద!"
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అన ఊరముంచాడు శకముంత.  సయికుమార్
వళళ్ళీ ఇముంటోల వళలనడగతే వళళ్ళీ "సరే మర-

కనీ జాగతతతగా ఉముండల.  ఊరకే ఎవతరతటీ
గొడవలు  పటట కకూడదు"  అముంటసూన
అనమత ఇచఛ్చసర. 

సెలవలు ఇవతగాన మతత లు ఇదద్దరసూ బసెస్సుకిస
పలెలటసూరలో దగార.  బసుస్సు వళలన దముంపి
మముందుకు  వళళ్ళీపోయిముంద.  అముంతకు
మముందు  ఎనన్నడ  పలెలటసూరన  చసూసి
ఉముండన  సయికుమార్ కి  అముంత  కొతతగా
ఉముంద.   ఆ  సరకి  వళలన  తీసుకళళ్ళీముందుకు
ఎదుద్ద లబముండ  ఒకట  వచిఛ్చ  ఉనన్నద.

ఎదుద్ద లబముండ  ఎకసటముం,  గతకులు
వచిఛ్చనపుపడలల  ధబలున  నడుమలు
విరగేటల  పడటముం,  ఇదద్దరసూ  నవుతకవటముం-

అటాల  మొదలెవముంద  సయికుమార్  పలెల
అనభవముం. 

కొదద్దరజులకు  పలెలటసూర  అలవటవముంద.

వేసవి కలముం కద,  రజూ శకముంత  ,  సయి
కుమార్  మగత సేన్నహితలు అముంత వళళ్ళీ
ఇముంట దగగరే ఉనన్న బవిలో ఈత కొటేటవళళ్ళీ.

ఇదద్దరసూ  కూరఛ్చన  రజూ  అరరగముంట  సేపు
దనపతదక  తరగేసేవళళ్ళీ.  మధాయహన్నముం
అయియముందముంటే  చలలట  నీళల  మజిజ్జిగ
తప్రాగేవళళ్ళీ.  ఇముంటోలన  రకరకల  ఆటలు
ఆడేవళళ్ళీ.  సయముంతతముం అముందరసూ గటలమీద
చర మచఛ్చటల  పటట కునవళళ్ళీ.
ఒకరజు సయముంతతముం వళళ్ళీన ఆలోచిముంపజేసే
సముంగత  ఒకట  తలస్సుముంద:  బకసమముంతల
గసూడేనకి  దగగరలన  మటటపలల  శ  లక
నరసిముంహ సతమ క్షేతతముం ఒకట ఉనన్నద.  పతత
సముంవతస్సురమసూ  ఎముండకలముంలో  అకసడ
విపరీతమవన  రదద్ద  ఉముంటముంద.  అయితే
ఎముందుకనో,  గత  రముండేళళ్ళీగా  ఆ  ఊరకి
భకుత ల  రాకపోకలు  గణనీయముంగా
తగగపోయాయి.  అముంతకు మముందు అకసడ
'నదదలు'  చసే  వళళ్ళీ  కూడ,  ఇపుపడు
సయముంతతముం అయేయసరకి వళళ్ళీపోతనాన్నర.

"ఎముందుకు  వచిఛ్చముంద,  ఈ  మారప?"

అడగాడు సయికుమార్.

వళళ్ళీకు  ఈ  సముంగత  చెపిపన  సేన్నహితడు
రాజేష్  సిగుగ పడుతనన్నటల  నవతడు: "ఏమీ



కొతతపలల                                                  17                                                     జున 2017

లేదు; పతత రజూ రాతద అవతగాన గుడనముండ
భయముం  గొలపే  విముంత  విముంత  శబద్ద లు
వసుత నాన్నయి.  గుడకి  వచిఛ్చన  వళలముందరక
గుముండలు  అదరేల  చపుపళళ్ళీ,  ఎవర
ఏడుసుత నన్నటల  శబద్ద లు..  దముంత  గుడకి
రాకపోకలు బగా తగాగయి" అన చెపపడు.  

"ఎముందుకొసుత నాన్నయి, శబద్ద లు?" అడగాడు
సయి కుమార్.

"ఏమో  మర.  దయాయలు  అన  అముందరసూ
అముంటనాన్నర" చెపపడు రాజేష్.

" 'దయాయలు,  భసూతలు అముంటసూ వేరే ఏవ
ఉముండవు.  అనీన్న మనషలే'  అన మన సెవనస్సు
సర్ ఎపుపడ చెబతసూన ఉముంటార కద,

లేన దయాయలు ఉనన్న చపుపళళ్ళీల చసత యి?"

అడగాడు సయికుమార్ ఆసకితగా.

శకముంత  గటటగా  నవిత  వేరే  సముంగతేదో
మాటాల డడు.

మరసట రజున మతత లదద్దరసూ  మటటపలలకి
బయలుదేరార.  "రాతదలోగా  తరగ
వచఛ్చసత ముం;  ఒకవేళ  ఆలసయముం  అయితే
మటటపలల  గుడలో  కకుముండ,  ఊళళ్ళీన
సుబబ్బుమమ్మ  అతత  దగగర  ఆగ,  రేపు  తలలవర
వసత ముం" అన ఇముంటోల చెపపర: "లేకపోతే మా
ఇముంటోలవళళ్ళీ  కూడ  పోనవతర"  నవతడు
శకముంత. 

"మర నన చెపిపనటల  మీ అమమ్మ సెల ఫోన
దగగర పటట కునాన్నవుగా? అద బగా అవసరముం
కవొచుఛ్చ!" అడగాడు సయికుమార్. 

"ఓఆఁ  అదే  మనకు  టార్ఛ్చ  లెవటగాన,

కమరాగా కూడన పన చసుత ముంద ఇవళళ్ళీ"
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అన  జేబలోన  సెల ఫోన  చసూపిముంచాడు
శకముంత.

ఇదద్దరసూ  మటటపలల  చరకొన   గుడ  అముంత
కలయ తరగార. గుడకి చాల ఎత త్తైన పతహరీ
గోడ ఒకట ఉనన్నద.  ఊళళ్ళీ  ఉనన్నవళలకు ఆ
గోడ వనక ఏమౌతనన్నదో అసస్సులు ఏమాతతముం
కనపిముంచదు.  అదుద్భుతమవన  శిలపకళత
విలసిలుల తనన్న  ఆ  గుడన
శకనృషష్ణుదేవరాయలవర  కటటముంచార  అన
చెబతర.  పిలలలదద్దరసూ  దవవ  దరర్శనముం
చసుకునాన్నర.  మలలగా  సయముంతతముం
అయియముంద.  ఇముంక  చీకట  పడుతముందనగాన
అకసడ చరనవళళ్ళీ,  పూజారలు అముందరసూ
గబగబ  గుడకి  తళలు  వేసుకొన
వళళ్ళీపోయార.  మతత లదద్దరసూ  అకసడే
కలయణమముండపముంలో  ఓ  సతముంభముం  మాటన
దకుసన  ఉముండపోయార.  మలలగా  చీకట
అలుమకునన్నద. చీకటలత పటే "ధబ ధబ..

గుడ..  గుడ..  ఠాప!"  అముంటసూ  పదద్ద  పదద్ద
శబద్ద లు  కూడ  మొదలయాయయి  గుడ
వనకవవపునముండ.

"మలలగా అటవవపుకు నడు.. శబద్దముం చయకు
అసస్సులు..టార్ఛ్చ  వడకు.."  గుస  గుసగా
చెపపడు సయికుమార్.

ఇదద్దరసూ  మలలగా  గుడ  వనక  భాగానకి
చరార: 

అకసడ  అనీన్న  రకరకల  వవరల  పరచి
ఉనాన్నయి.  బగా  వలుతరనచఛ్చ  ఫోకస్
లెవటల ,  రకరకల  పరకరాలు,  గనలోల
ఉపయగముంచ  వహనాలు  వచిఛ్చ  చరకొన
ఉనాన్నయి. ఇముంకొదద్ద దసూరముంలోన తలల బటటలు
వేసుకొన,  పదద్ద పదద్ద మీసలు పటట కొన ఉనన్న
రాజకయ నాయకులు కొముందర కులసగా
కబరల  చెపుపకుముంటసూ కనబడడ ర.  చపుపడు
చయకుముండ,  ఎవతరక  ఎలముంట
అనమానమసూ రాకుముండ వళలముందరనీ తమ
దగగరనన్న సెల ఫోనత ఫొటోలు, వడయలు
తీసక,  అకసడనముండ  బయటపడడ ర
శకముంత, సయికుమార్. 

"అరరమవముంద? దయాయలు ఏముం చసుత నాన్నయ?

గుడనముంత  గుపతనధుల  కసముం
తతవితపరేసుత నాన్నయి.



భరత: మన అమామ్మయికి మముంచి అముందగాడనీ, తలవిగలవడనీ, ఆసితపరడనీ వరడగా 
తేవలనకుముంటనాన్నన. 

భారయ: ఇద మాతతముం చాల చకసగా చెపపరముండీ. మా నానన్నల మనముం తొముందరపడకూడదు. 

భరత: ఆc!!
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వటకి అడడముం అన, గుడలోకి భకుత లెవతరసూ
రాకుముండ  శబద్ద లు  చసి,  పుకరల
పుటటసుత నాన్నయి!" అనాన్నడు సయికుమార్. 

"ఇపుపడు మనషలే వటకి బదద్ధి చెపపల.

మన ముం  పోలీసులన్న  పిలుదద్ద మా,  ఇళళ్ళీలో
జనాలన పిలుదద్ద మా?" అడగాడు శకముంత.

"వళళ్ళీవర బగా పదద్ద  మనషలల  ఉనాన్నర.

పోలీసులన్న  పిలసేతన  మముంచిద"  అన,

పిలలలదద్దరసూ  తమ  దగగరనన్న  సమా-

చారానన్నముంత  పోలీసులకు  అముందజేసర.

చకచక  చరయలు  తీసుకునన్న  పోలీసులకు
దముంగలముందరసూ అడడముంగా దరకిపోయార!

పతభుతతనకి చెముందలస్సున నధులకసముం పతజలన్న
భయాముందోళనలకు  గురచసినముందుకు
దముంగలముందరక  శికలు  పడడ యి.  శకముంత,

సయికుమార్ లు ఇదద్దరనీ  పతభుతతముం చాల
అభినముందముంచిముంద.
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పరపకరముం
రచన-యముం.అనసూష.జిలల పరషత ఉనన్నత పఠశల, రాచరల బపట పుర్, రాజనన్న సిరసిలల  జిలల , తలముంగాణ

దేవేముందదపురముంలో  రచా,  భరత  అన
దముంపతలు  నవసిసుత ముండేవర.  భరత
పతభుతత ఉదోయగ.  రీచా చదువుకునన్నద,  కనీ
ఇముంటోలన ఉముండేద. 

"ఆమ  కూడ  ఏదవనా  ఉదోయగముం  చసేత
బగుముండున"  అనకునవడు  భరత.

"ఇతనకి  ఇముంక  ఎకుసవ  డబబ్బులు  వచఛ్చ
ఉదోయగముం  వసేత  బగుముండున"  అనకునద

రచా.  

ఒకసర  వళళ్ళీదద్దరసూ  సినమాకి
వళద్ద మనకునాన్నర.  "సయముంతతముం  ఆఫీసు
నముండ  తతరగా  వచఛ్చయి"  అన  చెపిపముంద
రచా. "సరే" అన ఆఫీసుకళళ్ళీడు భరత. 

అనన్నటల గాన సయముంతతముం ఆఫీసరనడగ ఒక
గముంట మముందుగా బయలుదేరాడు ఇముంటకి.

అయితే దరలో అతనకి ఎదురగా వసుత నన్న
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ససూసటర్ ఒకట అదుపు తపిపముంద. వముంకరలు
తరగుతసూ  పోయి  ఓ  చెటట కు
గుదుద్ద కునన్నద.  దనన్న  నడుపుతసూనన్న
మధయవయసు వయకిత  సపనృహ తపిప నలమీద
పడపోయాడు!

భరత వముంటన అతన దగగరకు వళళ్ళీ చసూసి,

అముంబలెనస్సుకు ఫోన చసడు. అద రాగాన
తన  కూడ  వళళ్ళీత  బట  ఆసుపతదకి
వళళ్ళీడు;  డకటరలతటీ,  పోలీసులతటీ
మాటాల డడు;  తనకు  చతనెవనముంత  సయముం
చసడు;  రాతద  బగా  చీకట  పడడ క  ఇలుల

చరకునాన్నడు.

ఇముంటకి  వచఛ్చసరకి  ఇముంటోల  రచా  అలగ
కూరఛ్చన  ఉనన్నద.  "సినమా  కసముం  తతరగా
వసత ననాన్నవు-  ఎముందుకు  రాలేదు?!"  అన
పోటాల ట  పటట కునన్నద.  జరగనదముంత
చెపేపముందుకు పతయతన్నముంచాడు భరత.   కనీ
ఆమ వినలేదు- "నీకు నాకముంటే ఊళళ్ళీవళళ్ళీ
ఎకుసవయాయర!"  అన  ఏడఛ్చముంద.  భరత
"అయయ!  దేవుడ!"  అన
తలపటట కునాన్నడు. 

గొడవ  చిలకి  చిలకి  గాలవన  అయియముంద.

రచా రాతదకి  రాతద  "నన మా పుటటనముంటకి
వళళ్ళీపోతన.  ననముంటే  ఇషటముంలేన  దగగర
ననెముందుకుముంటాన"  అముంటసూ  బటటలు
సరద్ద కవటముం  మొదలుపటటముంద.  భరత
ఆమన  ఆపేముందుకు  కొముంచెముం
పతయతన్నముంచాడుగానీ,  కొదద్ద  సేపటకి అతనసూ
సహనముం  కలోపయాడు-  "పో!  నవతట
పోతవో ననసూ చసూసత న!" అన అరచాడు. 

దముంత  రచాకు  కపముం  ఇముంక
పరగపోయిముంద."నీత నాకు పన లేదు. నన
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ఇముంకపపటక  రాన  రాన"  అన  ఆవేశముంగా
అరచి,  ఇలుల విడచి  బయలుదేరముంద.

బసట ముండుకు పోతసూ పోతసూ దరలోముంచ తన
తలలదముండుత లకి  ఫోన  చసిముంద.  "నవుత
ఇకసడకి వచిఛ్చ చాల రజులెవముందగా, మముందు
బయలుదేర వచఛ్చయి తలీల,  గొడవ సముంగత
మళళ్ళీ చసూదద్ద ముం" అనాన్నర వళళ్ళీ.

ఫోనలోకి మాటాల డుతసూ పరాకుగా ఉనన్న
రచా  తన  వనకే  వసుత నన్న  బసుస్సున
గమనముంచలేదు.  బసుస్సు డవ సవర కొటటన హారన
ఆమకు  వినపిముంచలేదు.  బసుస్సు  వచిఛ్చ
తగలేసరకి  ఆమ  కితముంద  పడపోయిముంద.

చుటసూట  ఉనన్నవళళ్ళీ  ఆమన  దగగరలన

ఆసుపతదకి  తరలముంచార.   రచాకు  తలవి
వచాఛ్చక,  భరత కు ఫోన చసిముంద.   తనన
ఆసపతదలో  చరఛ్చనవళలముందరక  ధనయవదలు
చెపిపముంద.  హడవిడగా  వచాఛ్చడు  భరత.

ఫోన  చసి  రచా  తలలదముండుత లత
మాటాల డడు.  తలలవరేసరకి  వళళ్ళీ  కూడ
అకసడకి చరకునాన్నర.  

"ననన్న  కమముంచముండ.  సినమా
తపిపపోయిముందనన్న  కపముంత  ఏమేమో
అనాన్నన.  పప్రాణలన్న  కపడటనన్న  మముంచిన
ధరమ్మముం  ఏద  లేదన  అరరమవముంద  నాకిపుపడు"

అనన్నద రచా, తన పతవరతనకు సిగుగ పడుతసూ.

"చసూసవు  కద  రచా,  మనముం  ఒకరకి
సహాయముం చసేత  మనకు ఇముంకొకర సయముం
చసత ర.  సయముం  చసేటపుపడు  వేరే  ఏద
ఆలోచిముంచలేమ-  అటాల  ఆలోచిసేత
సయమసూ చెయయలేమ!" అనాన్నడు భరత.

"అసలు  ఈ  సినమాల  పిచిఛ్చన  అనాల-

ఇదముంత జరగముంద ఆ సినమా పిచిఛ్చ వలలన!"

అనాన్నర రచా నానన్నగార తన మామసూలు
ధోరణలో.



కొతతపలల                                                  23                                                     జున 2017

పళళ్ళీ విముందు
"మన సమాజముంలో ఒక భాగముం ఇముంత నకనృషటముంగా ఉముందే,  మర మనముం అభివనృదద్ధి  అనగాన సముంకేతకత
గురముంచీ,  రడుల ,  సెల ఫోనలు,  కరల ,  విమానాలు,  కముంపూయటరల  గురముంచ   మాటాల డుతమముందుకు?"-

అముంటే ఎవరముం ఏముం చెబతముం?          మారప చరపలు: కొతతపలల
రచన: ట. ఇశక, 9 వ తరగత , జిలల  పరషత ఉనన్నత పఠశల, రాయల చెరవు, అనముంతపురముం జిలల .

నముందయల  నముంచి  మాకు  పళళ్ళీపిలుపు
వచిఛ్చముంద. బగా దగగరవళళ్ళీముంటోల పళళ్ళీ.  నన,

మా  అమమ్మ,  చెలల-  మగుగరమసూ  వళళ్ళీల
పళళ్ళీకి.  మా  అమమ్మ  మముందుగాన

బయలుదేరపోయిముంద-  ననసూ,  చెలీల వనకగా
బయలుదేరాముం నముందయలకి.

తీరా చరకునాన్నక తలసిముంద మా తలతకస
పనముంటో:  పళల  జరగుతనన్నద  నముందయలలో
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కదు- నముందకొటసూసరలో! మా హడవిడలో
మే ముం పళళ్ళీపతదకన చసూసుకన లేదు!

"అసలే పప్రాదుద్ద టన్నముంచీ పతయాణముం చస చస
కడుపు  కలుతముంటే,  మళళ్ళీ  పతయాణముం
చయాల!"  అన  విసుకుసముంటసూ
బసట ముండుకళళ్ళీముం.  మేముం  ఇముంక  అడుగు
పటటకన  నముందకొటసూసర  బసుస్సు-
వళళ్ళీపోయిముంద! ఇముంక రముండు గముంటల పట
ఎదురచసూసి,  చివరకి  వేరే  బసెస్సుకసముం.

చిముంపిర మఖాలు వేసుకొన నముందకొటసూసర
చరకునాన్నముం.

ఆ  సరకి  పళళ్ళీ  సమయముం  దటపోయిముంద.

అయినా "వడ తకసగానీ,  ఈ పళళ్ళీదో వడు
నముందయలలోన  చసుకొన  ఉముంటే  మాకిముంత

శతమ,  ఇనన్నసి చారీజ్జిలు-  ఇవనీన్న తపేపవి కద!"

అన తటట కుముంటసూ  వరడన్న కలశముం.  

అబబ్బు ఆ దుసుత లసూ, మేకపూప భలే చశడు.

సెముంట  కొటాట డముండీ  బబసూ-  ఏదో  ఫారన
సెముంటట-  వసనకు మా చెలల  అయితే తల
తరగ పడపోయిముంద.  అముంత మముంచి వసన.

ఎకసడలేననన్న  పూలు,  లెవటల ,  వడయలు
పటాట డు.  పలకరముంచదముంత కొదద్ద  నమషాలోల
ఐపోయిముంద.  పళళ్ళీకి  ఎవరవర  వచాఛ్చర.

అముందరక  హలో  చెపేపసి,  "ఆకల!  ఆకల!

వివహ  భోజనముంబ!"  అనకుముంటసూ
భోజనశలకు పరగు పటాట మ. 

అబబ్బుబబ్బు  ఆ  వముంటలసూ ఆ  సువసనా,  ఏముం
చెపపల?!  ఆ  మాముంసలసూ,  వేపుడు
వముంటలు,  ఆ  బిరాయనీ,  పరగు  పచఛ్చడీ,

మఠాయిలసూ..  ఒకసటీ  విడువకుముండ
మొతతముం  లగముంచసన.  "ఇముంక  కడుపులో
చోట లేదు"  అనకునాన్నన.  ఇపుపడు నా
పటట  నముండు  కుముండ.  అయినా  ఇముంకేదో
వలత- "కూల డదముంక కవల"!

కూల డదముంక  చతలో  పటట కొన  నడుససూత  ఆ
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"గారడన"  వనకవవపుకళళ్ళీన.  అకసడ  పిలలలు
ఎవర కొటాల డుతనన్నటల నాన్నర-  ఏముంటా అన
అటవవపుకళళ్ళీ-  వముంతకొచిఛ్చనటలయిముంద.

అకసడ  ఓ  పదమముంద  పిలలలు-  మేముం తన
పరేసిన  అనాన్ననీన్న,  చీకి  పడేసిన  ఎమకలీన్న
ఏరకున  తముంటనాన్నర.  వటకసముం
కొటాల డుకుముంటనాన్నర.  వళళ్ళీ తముంటనన్న ఆ
ఆహారానీన్న, వళళ్ళీనన్న ఆ  పతదేశనీన్న చసూసేత నా
ఒళళ్ళీ  జలదరముంచిముంద.  వళల  చుటసూటత
పముందులు,కుకసలు-  అనీన్న   అకసడకి  విసిర
పడేసుత నన్న  విసతరల  కసముం  వళలత  బట
ఎగబడుతనాన్నయి.  ఆ  పిలలలకు  పోటీగా
దరకిన  దనన్న  దరకినటల  ఆబగా
తముంటనాన్నయి.

నన  నశఛ్చషట డనెవపోయి  అటసూ  ఇటసూ
చసూసన.  రడుడ  మీద అముంత బసుస్సులసూ,

లరీలసూ,  ఆటోలసూ..  వటలో  నముండ
పతయాణీకులు..  వళళ్ళీవతరక  కనపిముంచటేలద,

ఈ  పిలలలు?!  వళళ్ళీముంత  నాకొకసడకే

కనపిముంచటల  మాయ చసడ దేవుడు?

లేదు.. వళళ్ళీ అముందరక కనపిససూతన ఉనాన్నర.

కొముందర  అపుపడపుపడ  వచిఛ్చ  వళళ్ళీన
అకసడనముండ  తరమతనాన్నర.  తరమన
వళళ్ళీ  అట  తరగగాన  వళళ్ళీ  మళళ్ళీ
వసుత నాన్నర-  వచిఛ్చ,  విసతరల  చుటసూట
కమమ్మకుముంటనాన్నర.  ఇముంతలో  పడమట
వవపునముండ  ఘాటగా  గాల  వచిముంద.

విచితతమవన కముంపునొకదనన్న మోసుకొచిఛ్చముంద.

నన భరముంచలేక వముంత చసేసుకునాన్నన. 

అకసడునన్న పిలలలు నాకేసి ఓసర చసూసర.

చసూసి, మళళ్ళీ విసతరల మీదకి ఎగబడడ ర. 

మన  సమాజముంలో  ఒక  భాగముం  ఇముంత
నకనృషటముంగా  ఉముందే,  మర  మనముం  అభివనృదద్ధి
అనగాన  సముంకేతకత  గురముంచీ,  రడుల ,

సెల ఫోనలు,  కరల ,  విమానాలు,

కముంపూయటరల  గురముంచ   మాటాల డత-

మముందుకు?  వళళ్ళీన  ఎవరమసూ  ఎముందుకు,

పటటముంచుకమ?
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తలవవన పిలలలు
రచన: జి.సముందప, 8 వతరగత, తేజటాలెముంట ససూసలు, కదడ, నలగముండ జిలల , తలముంగాణ.

మాలపురముంలో  పతవణ,  మహష్ అన ఇదద్దర
సేన్నహితలు   కలసి  మలసి  ఉముండేవళళ్ళీ.
వళళ్ళీ తలవి తేటలన్న గురముంచి ఊళళ్ళీవళలముంత
గొపపగా  చెపుపకున వళళ్ళీ. 
ఒకసర  ఆ  ఊర  రాజుగార   భవనముంలో
దముంగతనముం  జరగముంద.  రాణగార  ఎముంత
మకుసవగా పటట కున ఆభరణల మసూటన
ఎవర సునాయాసముంగా దముంగలముంచార!

రాజుగార  చాటముంపు  వేయిముంచార:  ఈ
ఆరణల  దముంగలన్న  పటటముంచిన వళలకు వముంద
బముంగార నాణలు  బహుమతగా  ఇసత నన. 

ఊళళ్ళీ వళళ్ళీముంత మహష్,  పతవణ లత "ఒరే,

మీర ఇముంత తలవవనవళళ్ళీ,  ఆ దముంగలెవర
కనకసముండ గద" అనాన్నర.   

పతవణ  కొముంచెముం  ఆలోచిముంచి,  "ఈ  పన
చసేవళళ్ళీకు  రాజుగార  భవనముం  గురముంచి,
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రాణగార నగల మసూట గురముంచీ బగా తలసి
ఉముండల.  అముంటే  రాణగార  దగగర  పనచసే
వళళ్ళీ  ఎవర  ఈ  పన  చసరనన్నమాట"

అనాన్నడు.

"రాణగార  చెలకతతలన్న  అముందరనీ
ఒకసరకసరగా  పిలపిముంచి  అడగతే  సర!"

అనాన్నడు మహష్.

"రాణగార  నగలన్న  వళలవర  ఇముంత  తతరగా
అమమ్మకలేర.  అముందుకన  ఆ  మసూటకి
మసూట ఎకసడ భదదముంగా ఉముండే ఉముంటముంద
ఇముంక" అనాన్నడు పతవణ.

"దముంగలు రాణవసముంలో వళళ్ళీ. కనక నగల
మసూట  కూడ  ఇముంక  రాణవసముంలోన
ఉముంటముంద.  బయటకి  చరకొన  ఉముండదు"

అనాన్నడు మహష్.

ఇదద్దరసూ కలసి రాజుగార దగగరకళళ్ళీ, "మేముం మీ
నగల మసూట ఎకసడుముందో కనకుసముంటాముం.

మాకు  ఓ  రముండు  మసూడు  రజులు
రాణవసముంలో  ఉముండేముందుకు  అనమత-

నవతముండ.  అటాల గే  పగ  చుటటలు కూడ ఓ

పదో ఇరవయయ తపిపముంచముండ" అనాన్నర.

రాజుగార సరేననాన్నర.

"ఎవర ఇదద్దర పిలలలు రాణగార ఆభరణల
దముంగలన్న  పటట కునముందుకు వచాఛ్చరట"  అన
ఊరముంత తలసిపోయిముంద.

ఆరజు రాతద రాణవసముంలో కలోలలముం రేగముంద.

"మముంట! మముంట!" అన అరపులు రేగాయి.

రాణవసముం  అముంతటా  పగ  కతమమ్మకునన్నద.

రాజుగార పరగున వచాఛ్చర రాణవసనకి-

"ఏముం  జరగముంద,  ఏమవముంద?  ఎవరక  ఏమీ
జరగలేదు గద?!" అముంటసూ.

మహష్,  పతవణ ఆయనకు ఎదురేగ,  "ఏమీ
పరవలేదు పతభసూ! ఇద మేముం చసిముందే. నగల
మసూట ఇదగోముండ!"  అన రాణగార పరపు
కితముంద  ననన్న  మసూటన  తీసి  ఇచాఛ్చర
రాజుగారకి.

రాజుగార ఆశఛ్చరయపోయార. "ఇద ఇకసడకి
ఎటాల  వచిఛ్చముంద?  మీకల  దరకిముంద?"  అన
పతశన్నలు కురపిముంచార.

"ఏమీ లేదు పతభసూ! ఈ పనన రాణవసముంలో
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పనచసే  చెలకతతలోలన  ఎవర  ఒకర  చసి
ఉముంటారన  మాకు  అరరమవముంద.  అటాల గే
నగలమసూట  ఈ  కటన  దట  పోలేదనీ
అరరమవముంద.  అముందుకన దముంగ  ఎవర  దనన్న
తీసి,  ఈ  చుటట  పతకసలే,  ఎవరసూ  చసూడ
సహసిముంచన  సరలముంలో,  దచి  ఉముంచిముందన
ఊహిముంచాముం.  'మముంట'  పేరత  హడవిడ
చసేటపపటకి,  అముందరసూ  బయటకి
పరపోతర,  కనీ దముంగ  మటకు తన
మసూటన దచిన తవుకు పరగెడుతముంద-

మేముం  ఇకసడే  ఉముండ,  రాణవసముంలో
పనచసేవరనముందరనీ  గమనససూత  ఉనాన్నముం.

అమాయకపు  దముంగ  పగ  మముంటకు
భయపడ తన దచుకునన్న మసూటన మాకు
చసూపిముంచసిముంద!" నవతర పిలలలదద్దరసూ.

రాజుగార  వళల  తలవిన  మచుఛ్చకొన,

"ఇముంతక దముంగలెవర చసూపనలేదు మాకు"

అనాన్నర.  "ఆ  దముంగ  ఇముంక
ఇకసడముందుకుముంటముంద?  పరపోయిముంద
మహారాజా!  పోనవతముండ,  మళళ్ళీ  అయినా
మనకు దరకసపోదు" అనాన్నడు మహష్.

రాజుగార తన మాట పతకరముం వళలకు వముంద
బముంగార  నాణలన్న,  పతశముంస  పతప్రానీన్న
అముందజేసర.  

అదే రజున, పిలలలదద్దరసూ ఇముంక ఊరకి
బయలు దేరకన వళలక ఉతతరముం అముందముంద:

"ఇలలలకగాన  పముండగ  కదు.  మీ  వముంద
బముంగార  నాణలన  మీ  ఊరకే  వచిఛ్చ
దోచుకళత ముం.  ఎవర  అడుడ కుముంటార
చసూసత ముం" అన.
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మహష్,  పతవణ  ఇదద్దరసూ  గటటగా  నవతర.

"మన  ఊరకి  రమమ్మన..ఈసర  దముంగలన్న

అముందరనీ పటటముంచదద్ద ముం" అనకునాన్నర.

ఇదద్దరసూ  తమ  బహుమతన  పటట కొన
ధవరయముంగా తమ ఊరకి వళళ్ళీపోయార.

"ఆ  దముంగలు  ఎవర  మన  ఊరకు
రావలస్సుముందే కద,  ఇవలటనముండ మన ఊరకి

వచఛ్చ కొతత  మనషలన్న గురత  పటట కుముందముం
మనముం" అనాన్నడు మహష్.

పిలలలదద్దరసూ  జాగతతతగా  గమనససూత  ఉనాన్నర.

మసూడ రజున  ఆ  ఊరకి  కొముందర
దనృఢకయులు  వచాఛ్చర.  "మన
బముంధువులు వళళ్ళీ!" నవతడు పతవణ. "ఊరకి
కపల  ఉముండే  సెవనకులన  హచఛ్చరముంచాల,

వళళ్ళీ గురముంచి!" అనాన్నడు మహష్.

ఆ రజు రాతద  ఊరమధయలో ఉనన్న మరతచెటట
తొరతలో  దకుసనాన్నర  వళళ్ళీదద్దరసూ.  అరరరాతద
అవుతనన్నదనగా  దనృఢకయులు
ఎకసడనముండ  బయటకి  వచిఛ్చ,  మతత ల
ఇళళ్ళీనన్న వవపుకు నడవసగార.  వళలన  ఆ
తొరతలో  నముండ  గమనసుత నాన్నర మతత లు.. 

దముంగలు   మరతచెటట  దగగరకి  రాగాన
తొరతలోముంచి  "అహ హ్హహ హ్హహ హ్హ-  ఆహహ హ్హహ హ్హహ హ్హ"  అన
రాకసులలగా  నవతర  ఇదద్దరసూ.  ఆ
నవుతలకు బితతరపోయిన దముంగలు "ఎవరద?

ఎవరకసడ?  బయటకి  వచిఛ్చ  ఎదుర
నలవముండ!  ఎవరద?!"  అన  అరచార
బిముంకముంగా. 



రమేష్, మహష్ ఒక ఇముంటరసూతర్త్యుకి వళళ్ళీర. 

"ఇముంటరసూతకి ననమీ పితపేర్ అవతలేదురా" అనాన్నడు రమేష్. "ఏమీ పరాతలేదు. నన చెపిపన 
సమాధానాలే నవుత కూడ  చెపుప" అనాన్నడు మహష్ లోనకి వళసూత..
ఇముంటరసూతర్త్యువర్: మన పతధానమముంతద ఎవర?

మహష్: నరేముందద మోద
ఇముంటరసూతర్త్యువర్: భసూమ మీద కకుముండ ఇముంక ఏ గతహముం మీదనెవనా మనషలు ఉనాన్నరా?

మహష్: ఆ విషయమవ ఇముంక రసెర్ర్ఛ్ జరగుతనన్నద సర్.

తరాతత రమేష్ త ఇముంటరసూతర్త్యు మొదలెవముంద.

ఇముంటరసూతర్త్యువర్: మొటటమొదట సరగా చముందుత న మీద కలు మోపిన వర ఎవర?

రమేష్: నరేముందద మోద.

ఇముంటరసూతర్త్యువర్: నీకేమవనా పిచాఛ్చ!

రమేష్: ఆ విషయమవ ఇముంక రసెర్ఛ్చ జరగుతనన్నద సర్.
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తొరతలోముంచి మహష్  మళళ్ళీ ఓసర నవతడు.

పతవణ బొముంగుర గొముంతత  "ఒరే!  మేముం ఈ
ఊరన కపడే రాకసులముం!  మాకు ఎదుర
నలుసత రాప్రా  మీర!  అహ హ్హహ హ్హహ హ్హహ హ్హ"  అన
నవతడు.  "రాజుగారనముండ  ఆభర-

ణలతబట  మీర  డబబ్బులీన్న
దోచుకునాన్నర గదరా! ఆ డబబ్బులు మొతతముం
ఈ  మరతచెటట  మముందు  పటేటసి
చెముంపలేసుకొన  పోముండ.  లేదముంటే  మీ  పన

ఇవలటత సర!" అరచాడు మహష్. దముంగలు
గడగడ వణకర.  తమ దగగరనన్న మొతతముం
డబబ్బునసూ  మరతచెటట  మముందు   పటట
పరపోబయార.  అముంతలోన  అముందరసూ
కపల  సెవనకులకు  దరకిపోయార.

వళలదతరా  అముంత:పురపు  దముంగ  కూడ
దరకిపోయిముంద!

రాజుగార  మరసర  పిలలలదద్దరనీ
సనామ్మనముంచార!
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భదదయయ తలుసముంచి
సేకరణ: నహ, పదవ తరగత, ఇముం.మీ శముంతనకేతన విదయలయ, జహీరాబద్

పూరతముం చముందదగరలో భదదయయ అన వయపర
ఉముండేవడు.  చముందదగర  చుటట పతకసలే  కక,

సుదసూర  పప్రాముంతలకు  కూడ  సరకు
తీసుకళల  వయపరముం  చససూత  బగా
సముంపదముంచాడు  అతన.  సతభావ  రీతయ
సేన్నహశీల,  దయాశల అవతటముంత అముందరసూ

భదదయయన చాల అభిమానముంచవర.  సట
వరతకులు  నషాట లోల  ఉముంటే  వరన
ఆదుకవటమే  కదు,  సలహాలచిఛ్చ
వయపరానకి సయపడుతసూముండేవడతన. 

ఇల ఉముండగా ఒకసర పతకసన చోళ దేశముంలో
సుగముంధ  దదవయలకు  కొరత  ఏరపడముందన,
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మముంచి గరాక ఏరపడముందన తలసిముంద అతనకి.

దముంత  కవలసినముంత  సరకు  తీసుకొన,

కొముందర  పనవళలన  వముంటబెటట కొన
చోళదేశముం చరకునాన్నడు.  

సుగముంధ  దదవయలకు  అకసడ  నజముంగాన
కొరత ఉముంద. భదదయయకు వయపర చిటాసలు
బగా  తలుసు.  విశష  అనభవముం  ఉముంద.

ఎకసడ ఏ వసుత వులకు గరాక ఉముంటే అకసడ
ఆ  వయపరమే  చసత డు.  ఆ  విధముంగా
చోళదేశముంలో  అతడ  సుగముంధ  దదవయల
వయపరముం  ఎముంత  లభసటగా  సగముంద.

చతలో  సరకు  మొతతముం  అయిపోయిముంద.

మర కొముంత సరకుత ఇముంకసర చోళదేశముం
రావలన  నశఛ్చయిముంచుకొన,  చముందదగరకి
తరగు పతయాణమయాయడు. 

అతనతపట  నలుగుర  సేవకులు-

అముందరసూ ఎడలబముండల మీద బయలుదేరార.

చోళదేశముంలో  తన  సముంపదముంచిన
డబబ్బునముంత బముంగార నాణలుగా మారఛ్చ,
వటన  ఒక  తలు  సముంచిలో  వేసి,  చకసగా
మసూతకటట,  తన  దగగరే  ఉముంచుకునాన్నడు

భదదయయ.  "ఎముంత నమమ్మకసుత డకవనా ఎపుపడు
ఏ దురద్భుదద్ధి  పుడుతముందో"  అన,  "మనషిన
పతలోభ  పటేట  గుణముం  ధనానకి  ఉముంద"  అన
మళళ్ళీ మళళ్ళీ గురత  చసుకున భదదయయ,  ఆ
సముంచిన మాతతముం తన నమేమ్మ సేవకుల చతకి
కూడ ఎపుపడ ఇవతడు.

కొముంత దసూరముం వచఛ్చసరకి వళలకు పపయయ
అన  తట  వయపరసుత డు,  అతన  ఇదద్దర
సేవకులు  కలసర.  చసూస  చసూడగాన
భదదయయ  దగగర  ఉనన్న  తలు  సముంచిన
పసిగటేటసడు పపయయ. దనన్నముండ బముంగార
నాణలు  ఉనాన్నయన  కూడ  అతనకి
తలసిపోయిముంద!  అతన  బదద్ధి  అసలు
మముంచిద  కదు.  మముంచిగా  ఉముంటసూన
గోతలు  తతవేతసత డు.  అయితే ఈ సముంగత
భదదయయకు  తలీదు.  వయపర  అముంటే
"వయపర  కద,  మన  ఊరవడు"

అనకునాన్నడు.

చీకట  పడే  సమయానకి  వళలముంత
సిముంహపురకి  చరకునాన్నర.  ఆరజు  రాతదకి
ఒక  సతతముంలో  బసచసర.  భోజనాలు  చసి
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పడుకునటపుపడు  పపయయ  అడగాడు:

"వేకువజామనన  పతయాణముం  ఆరముంభి-

దద్ద మా?" అన.

కనీ  "ఇకసడ నముండీ మొతతముం  అడవి దర
కద, చోర భయముం ఉముంద. ఏదో ఒక బిడర
గుముంపు  బయలుదేరే  వరకూ  ఆగటముం
మముంచిద" అనాన్నడు భదదయయ. 
"తలు సముంచి కొటటయాయలముంటే ఇదే అదన..

అవకశముం మళళ్ళీ రాదు..  సముంచీ  తీసేసుకొన,

వేకువన  వళలపోవల!"  అన  ఆ  కణనన్న
నశఛ్చయిముంచుకునన్న పపయయ, రాతదకి రాతేద ఆ
తలు  సముంచిన  దముంగలముంచాడు.  తన
మనషలదద్దరీన్న  నదదలేపి,  చడీ చపుపడు
కకుముండ  బయలుదేర  వళలపోయాడు.

మారాగమాసముంత  గాఢ  నదదలో  ఉనన్న
భదదయయకు ఆ సముంగత ఏద తలీన తలీదు-

తలలవర  చసూసేత  ఏమముంద?  సముంపదన
యావతసూత  దచుకునన్న  తలుసముంచీ  లేదు;

పతకసన పపయయ కూడ లేడు! 

జరగన మోసముం అరరమవముంద అతనకి. అయినా
"ఆ సొమమ్మ నాకు రాసి పటట లేనటట ముంద.

అముందుకే పోయిముంద!" అన
సరపుచుఛ్చకునాన్నడు భదదయయ.   తన  దగగర
ఇపుపడు  డబబ్బు  లేదు:  కబటట  దముంగలు
దోచుకుపోతరనన్న  భయముం  కూడ  లేదు.

అముందుకన  ఇక  వముంటన  బముండ  కటట కొన,

పతశముంతముంగా చముందదగరకి పతయాణమయాయడు
అతన.

సయముంకలముం  అయేయసరకి  ఎడలబముండుల  ఒక
కొముండవగున  చరకునాన్నయి.  విశప్రాముంత
కసముం అకసడ ఆగార వళళ్ళీ.  అముంతలో ఒక
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బిడర వగుదట ఇవతలకి వచిఛ్చముంద.

బిడర నాయకుడు వరబహుడు, గతముంలో
చాల  సరల  భదదయయ  బముండలత  కలసి
పతయాణముంచాడు.  భదదయయన  చసూడగాన
నవుతతసూ  దగగరకొచాఛ్చడు.  "అయాయ..చాల
రజుల తరాతత కనపిముంచార-  నమససరముం"

అనాన్నడు.

"చోళదేశముంలో  వయపర  నమతతముం  చాల
రజులు  ఉముండపోయాన.  అముందుకే
కనబడలేదు!  నవుత  బగునాన్నవ
వరబహ?"  అముంటసూ  పలకరముంచాడు
భదదయయ.
"మేముం బగునాన్నమయాయ.  ఓసర ఈ తలు
సముంచీ చసూడముండ,  తమదే అనకుముంటాన.."

అముంటసూ  తలుసముంచీ  అముందముంచాడు
వరబహు. 

ఆ  సముంచిన  చసూసి  ఆశఛ్చరయపోయాడు
భదదయయ. అద తనదే! 

"ఇద నాదే,  వరబహ!  చోళదేశముంలో చసిన
వయపరముం  తలసూకు  డబబ్బు  మొతతముం

ఇముందులోన  ఉముంద.  ననన్న  రాతద  సిముంహపుర
సతతముంలో  నదదపోతముంటే  పపయయ  అన
వయపర దనన్న దముంగలముంచుకొన పోయాడు-"

అన ఆగ,   "మర ఇపుపడు అద నీ చతకి
ఎటాల  వచిఛ్చముంద?" అన అడగాడు.

"అయితే  పపయయకు  తగన  శసిత
జరగముందలెముండ.  మీకు గురత ముంద?  పోయిన
సముంవతస్సురముం  మీర  నా  బిడరతపట
విజయనగరానకి వచాఛ్చర.  ఆ సమయముంలో
మీరసూ ననసూ కలసి వళళ్ళీ ఈ తలు సముంచిన
కొనాన్నముం.  అముందుకే  దనన్న  చసూడగాన  'ఇద
మీద'  అన గురతముంచగలగాన నన.  ఇవళళ్ళీ
మధాయహన్నముంగా  మాకు  ఓ  దముంగల  గుముంపు
ఎదురవముంద.  వళళ్ళీ  పపయయ  ఎదుద్ద లబముండ
మీద  దడ  చసుత నాన్నర.  ఆ  దడలో
పపయయ  చనపోగా,  పనవళళ్ళీ  ఇదద్దరసూ 
పరపోయార.  అదే అదనగా మేమసూ  ఆ
దముంగలత  పోరాడ,  వళలముందరనీ
తదమటటముంచసముం.   "వళళ్ళీ  దగగర
ఏమనన్నద?”  అన వతకుతముంటే ఈ సముంచీ
కనబడముంద-. 



ఇముంటరసూతర్త్యు చసే వయకిత: మీర మసూడ ఫోలరల ఉనాన్నరన ఊహిముంచుకముండ. అపుపడు అకసమ్మతత గా ఆ 
ఫోలర్ కు నపపముంటకుముందనకముండ. అకసడనముంచి మీర ఎల తపిపముంచుకుముంటార?

అభయరర: ఏమముంద? సిముంపుల. ననెవతే ఊహిముంచుకవడముం మానసత న!

పడుపు కథలకు జవబలు: 1) చిముంతపముండు 2) తడచెటట   3) ససూద  4) మొగల పువుత     
5) మనగ కయ  6) మకుస  7) దువతన  8) మసిగుడడ   9) తేనెపటట   10) టలఫోన      
11) ఆకశముం  12) ఆకశముంలో నకతప్రాలు  13) అదద్దముం  14) వేరశనగ కయ
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'ఇద మీదే కద,  మీర గానీ ఈ దముంగల
పల పడడ రా?'  అన నాకు దు:ఖముం వేసిముంద.

అముందుకన మీకసమే మేముం మళళ్ళీ ఈ వగు
దట,  ఇటగా  వచాఛ్చముం!"  చెపపడు
వరబహుడు.

తన  క్షేమముం  గురముంచి  అముంతగా ఆలోచిముంచిన
వరబహుడకి  ధనయవదలు  చెపపడు
భదదయయ.  "చసూసవ?!  పరల  సొమమ్మకు
ఆశపడ  పప్రాణలు  పోగొటట కునాన్నడు
పపయయ?  అముంత  మన  మముంచికే  అన
చెబతర.  ఈ సముంచీ నా దగగరే ఉముంటే నన
ఆ  దముంగలకు  బలెవ  ఉముండేవడన  కద!"

అనాన్నడు.

"అటాల  ఏమనన్నద  లెముండ-  మీకు  ఏమీ
అయిఉముండేద కదేమో,  మీరసూ ననసూ కలసి
దముంగలకు  బదద్ధి  చెపేపవళలమేమో,  అసలు
దముంగలే  ఎదురయేయవళళ్ళీ  కరేమో,  మర
ఇముంకేమవనా జరగ ఉముండేదేమో " అన నవతడు
వరబహుడు.
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మానవతతముం
రచన: పి.అనత,  మదనపలల.

     

లముంగాపురముంలో నవసిముంచ  వముంకనన్న  కూలపన
చసేవడు;  మసూటలు  మోసేవడు.  అతన
కొడుకు హరధర్  చాల మముంచి పిలలవడు.

చదువులో చాల చురకు; చత పనలోలనసూ
గటటవడే.  కూల  పనలో  కూడ  తముండదకి
చదోడు వదోడుగా ఉముండేవడు. 

హరధర్ కు ఒక సేన్నహితడు ఉనాన్నడు. అతన

పేర  శశిధర్.  శశిధర్  వళళ్ళీ  నానన్న
లకపతగార బగా డబబ్బునన్న వయపరవేతత.
సమాజముంలో బగా పేరనన్న వయకిత. 
అముంతసుత లోల  తేడలునాన్న,  పిలలల  మధయకు
ఏనాడ రాలేదు అవి. చదువులో శశిధర్ ఓ
మోసతరగా  ఉముండేవడు;  ఎముంత  చదవినా
పఠాలు సరగా అరరమయేయవి కవు అతనకి.
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అయినా శశిధర్ కు ఏమీ బధ లేదు- తనకు
ఏద రాకపోయినా హరధర్ చత మళళ్ళీ మళళ్ళీ
చెపిపముంచుకునవడు.  హరధర్ కూడ  'నీకు
ఎముంత చెపిపనా ఎముందుకు అరరముం కదు?!' అన
కపపడకుముండ,  శశిధర్ కు  రానవి  అనీన్న
చకసగా తలయజెపేపవడు. 

ఒక రజున లకపత గార మోటారసెవకిలు
మీద  పరగసూరకు  వళసూతముండగా
అకసమ్మతత గా దన మముందు టవర పముంకఛ్చర
అయిముంద.  వహనముం  అదుపు  తపిప  రడుడ
పతకసన  ఉనన్న  చెటట కొకదనకి  గుదుద్ద కునన్నద.

లకపతగార వముంటన సపనృహ తపపర. 

సరగాగ ఆ పతకస పలముంలోన పన చసుత నాన్నడు
వముంకనన్న-  పతమాదనకి  గురవన  లకపతన
చసూసి  గురత పటాట డు.  గబగబ  ఆయనన్న
వవదయశలకు తీసుకళళ్ళీడు. "ఈయనకి రకతముం
బగా  పోయిముంద.  అరజ్జిముంటగా  రకతముం
ఎకిసముంచాల" అనాన్నర డకటరల .  వముంకనన్న రకతముం
గసూతపు,  ఆయన  రకతముం  గసూతపు  కూడ
సరపోయినెవ.  ఏమాతతముం  సముంకచిముంచకుముండ
తన  రకతముం  ఇచిఛ్చ  ఆయనన్న  కపడడు

వముంకనన్న.  కలుకునన్న లకపతగార "తనకు
పప్రాణదనముం చసిన ఆ మముంచి మనషి వముంకనన్న
ఎవర?"  అన  కొముంచెముం  వతకరగానీ,  ఆ
సరకే  వముంకనన్న  తన  దరన  తన
వళళ్ళీపోయాడు.  రకసడతే కనీ డొకసడదు
కద!

కొనాన్నళళ్ళీకు  శశిధర్  హరధర్ వళళ్ళీ  ఇముంటకి
వచాఛ్చడు.  ఇదద్దరసూ కలసి దగగరలన గుటటలకు
అవతల తమర పూలకసముం వతకుసముంటసూ
పోయార.  చకసగా  విచుఛ్చకునన్న  తమర
పూలు,  బరద  మధయలో  ఉనెవన.  వటన
అముందుకుముందమన  మముందుకు
పోబయాడు శశిధర్.. 

అయితే  అవి  ఉనన్నద  ఒక  ఊబిలో!  ఆ
ఊబిలో కలు పటటన శశిధర్ ఇక అముందులో
కూరకుపోయేవడే!  అయితే పతకసన  ఉనన్న
హరధర్  సమయససూస్ఫూరతత  ఆ  దగగరలన
గడడతటే  గబగబ  ఓ  తడున  పేన,

శశిధర్ కు అముందేటల  వేసడు. చివరకి ఇదద్దరసూ
'బదతకు జీవుడ' అముంటసూ శశిధర్ వళల ఇలుల
చరకునాన్నర.  మతత డకి  తన  వేసుకున
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బటటలు  ఇచిఛ్చ,  భోజనానకి  కూరఛ్చబెటాట డు
శశిధర్.

అముంతలోన లకపతగార అకసడకి వచిఛ్చ
హరధర్ న  చసూసి  మఖముం  చిటలముంచార:

"శశిధర్!  ఎవరీ పిలల డు?  వడకి నీ బటటలు
ఎముందుకు  ఇచాఛ్చవు?  ఇముంటోల  లోపల
భోజనానకి ఎముందుకు కూరఛ్చబెటాట వు? మనముం
తన పేలటల  పటాట వేమ? వళళ్ళీద ఏ కులముం? వళల
నానన్న ఏముం పన చసత డు?"  అన పతశన్నల మీద
పతశన్నలు సముంధిముంచార.

హరధర్ చినన్నబయాడు. "మేముం ఇదద్దరముం ఒకే
తరగత సర్. ఇముందక వడు, నన ఏదో చినన్న
పతమాదముంలో  చికుసకునాన్నముం.  నా  బటటలకు
బగా మరకి అముంటముందన వడు తన బటటలు
ఇచాఛ్చడు.  మా  నానన్న  వముంకనన్న  కూల  పన
చసత డు" అన చెపపడు భయముం భయముంగా.

"పతమాదమా?!  ఏమవముంద?"  అన  ఆదురాద్ద
పడన  లకపతగారకి  వళళ్ళీ  జరగనదముంత
చెపపర.  

"అయినా  పదద్దవళళ్ళీ  ఎవతరసూ  లేకుముండ
మీర అటాల ముంట చోటలకు వళళ్ళీటముం ఏమట?"

అన  అరచిన  లకపతగార  "ఏముంటో,  మా
రజులు బలేవు-  మొనన్నటకి  మొనన్న  నాకు
మోటార సెవకిలు యాకిస్సుడముంట అయియముంద.

ఇవళళ్ళీ వడు ఇటాల .." అనాన్నర.

"అవునటముండ-  మా నాయన చెపపడు.  ఆ
రజున  మా  నాయననట  గదముండ,  మీకు
రకతముం  ఇచిఛ్చముంద?!  ఇపుపడు  ఆరగయముం
బగునన్నదముండ?"  అడగాడు  హరధర్
అమాయకముంగా.



ఏముంటమామ్మ ఇద? మీ కథలోల దదపు పతత పేరాలోనసూ ససూసటర్ మలుపు తరగముంద, కర మలుపు 
తరగముంద, అతన మలుపు తరగాడు లముంట వకయలు కనపిసుత నాన్నయి?" రచయితద లకత అనాన్నడు 
ఎడటర్.

"అదేముంట సర్.... కథలోల ఎనోన్న మలుపులుముండలన మీరే కద అనాన్నర?" కళళ్ళీ విశలముం చససూత 
అనన్నద లక

నాక మధయ నదద సరగాగ పటటడముం లేదముండీ"  అనాన్నడు రాజు, డకటర్ త.

"ఏదవనా గవరన్నమముంట ఉదోయగముం సముంపదముంచముండ. మీసమసయ తీరతముంద" చెపపడు డకటర్. 
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కముంగార,  బధ,  కపముం  అనీన్న  కలసిన  ఆ
కణన లకపతగారకి మానవతతపు మొదట
పఠాలు  దరకయి:  "కులలు,  మతలు,

గొపప-బీద తరతమాయలు ఇవనీన్న మనషలు
కలపముంచుకునన్నవి.  పతకనృతకి ఇవేవ తలయదు.

అముందరలోనసూ  పతవహిముంచద  రకతమే.

అముందరలోనసూ  ఉముండేద  మనసే.  పతశన్నలల
'మానవతతముం ఎవరలో ఎముంత పలు ఉనన్నద?'

అనద!  ఆ పరీకలో తమకముంటే ఈ పిలల డ
కుటముంబనకి ఎకుసవ మారసలు వసత యి.

వళళ్ళీకు  సముంపద  లేకపోవచుఛ్చ.  కనీ  ఆ
సముంపదలన్న  మముంచిన  మానవతతముం  కొలలలుగా
ఉనన్నద!  వలెవతే  తమసూ  అలముంట

మానవతతనన్న అలవరచుకవల!  మనసులో
కటట కునన్న అడుడ గోడలన్న పగలగొటట కవల!"

అన.

"బగునన్నద  బబసూ!  ఇపుపడు  చాల
బగునన్నద. నీనముండ, మీ నానన్న నముండ నన
నరఛ్చకవలస్సుముంద చాల ఉనన్నద.  మీకు మేముం
ఏనాటక  రణపడ  ఉనాన్నముం.  అజాజ్ఞానముం  కొదద్ద
ననన్న  ఏదేదో  అనాన్నన.  ననన్న  కమముంచు"

అన  ఏదేదో  చెబతసూ  కళళ్ళీనముండ  నీళళ్ళీత
అకుసన  చరఛ్చకునన్న  లకపతగారన  చసూసి
ఏమనాలో  తలీక  అయమయ  పడడ డు
హరధర్.
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వయపర రహసయముం
రచన:శ చపప వరభదదపప, అనముంతపురముం.

చాల  కలముం  కితతముం  దకణపధముంలో
పతసనన్నగుపుత డన   వయపర   ఉముండేవడు.

వయసులో వునన్నపుపడు అతన సమదప్రాల
మీద దేశ దేశలు తరగ వయపరముం చసడు.

ఇపుపడు  ఇక  వయసుస్సు  మీద  పడడ క,

వయపరానన్నముంత   కొడుకులకు  ఇదద్దరక
అపపజెపిప,  తన  విశప్రాముంత  తీసుకునాన్నడు.

ఎముంత  విశప్రాముంతడవనా  పటటణముంలోన  మఖయ
వయపరలత పలకరముంపులన్న,  సముంబముంధాలన
అటేల కొనసగససూత ఉముండేవడు.

ఒకసర  పతసనన్నగుపుత డ  కొడుకులు  ఇదద్దరసూ
రముండు  ఓడలనముండ  దలఛ్చన  చెకస,

ఏలకులు,  లవముంగాల  వముంట  సుగముంధ
దదవయలన  నముంపుకొన,  వయపర  నమతతముం
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విదేశలకు    పయనమయాయర.  తమ
వదద్దననన్న  సరకులన  వివిధ  దేశలలో
అమమ్మతసూ, ఆయా దేశలలో చవకగా దరకే
సరకులన్న  తమ  కొముంటసూ  మముందుకు
పోయార.  వయపరముం  యావతసూత  చాల
లభసటగా  సగముంద.  ఇటాల  రముండేళళ్ళీ
గడచసరకి,  సతదేశనకి  పోవలనపిముంచిముంద
వళళ్ళీకు. 

సరేనన మన దేశముంలో అధిక ధరలకు
అమమ్మడుపోయే  యముంతత  సమగుత లన,

ఎముంపిక చసిన ఆహారతపతత లన తమ రముండు
ఓడలనముండ నముంపుకునాన్నర వళళ్ళీ.
ఆ వయపరలకు సగముం డబబ్బు చెలలముంచి, తమ
దేశముంలో  సరకు  దముంపుకగాన  మగత

సగముండబబ్బు  చెలలముంచటల  ఒపపముందలు
చసుకునాన్నర.  అటపవన,  మర  ఓడన
బడుగకు  తీసుకొన,  దనలో  తమ  ఈ
రముండేళల  కలముంలోనసూ  సముంపదముంచిన
బముంగార,  వముండ  ఆభరణలన  నముంపుకొన,

మలలగా మన దేశనకి పయనముం కటాట ర. 

రముండు  నెలల  పట  వర  పతయాణముం
ఎలముంట  అడడముంకులసూ  లేకుముండ  సగముంద.

అయితే  ఇముంక  కొదద్ద  రజులోల  మన  దేశముం
చరతరనగా  వళళ్ళీ  భయపడనముంత
జరగముంద:  భయముంకరలెవన  సమదదపు
దముంగలు  కొముందర  నరగా  ఆభరణలు,

బముంగారముం తసుత నన్న ఓడన చుటట  మటాట ర!

వయపరలు  సముంపదముంచిన  సొమమ్మనముంత
దోచుకునాన్నర!  అదనృషట వశతత   సరకులు
తసుత నన్న  ఓడలు  రముండ  వళల  బరన
పడలేదు: సురకతముంగా రేవు చరాయి.

కుమారలు వచిఛ్చనారన సముంతషముంత పతసనన్న
గుపుత డు  రేవు  దగగరే  వళలకు  ఎదురేగాడు.

క్షేమ  సమాచారాలు  అడుగుతసూ  ఓడపవకి
చరాడు.  అయితే  కుమారల  మఖాలు
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డసిస్సు,  నీరసముంగా  ఉనాన్నయి.  ఉతస్సుహముం,

సముంతషముం కనబడలేదు.  తలవవన వయపరకి
అరరమవముంద:  "దురదనృషటకరమవన  సముంఘటన
ఏదో  జరగముంద"  అన.   కొడుకులదద్దరసూ
కూడ  తముండదన  చర,  ఏముం  జరగముందో
చెపేపముందుకు  పతయతన్నముంచార.  కనీ  తముండద
కనసనన్నలతటే  వళళ్ళీన  వరముంచాడు.

సముంతషముం  నముండన  మొహముంత  ఇదద్దరనీ
పలకరముంచాడు.  పన  వళళ్ళీముందరక  గబగబ
పనలు  పురమాయిముంచాక,  ఓడదగ
వళళ్ళీపోయాడు. 

కొడుకులదద్దరసూ  బికసమొహాలు  వేసుకొన
ఇలుల  చరాక,  వళలన  పతకసకు  పిలచి,

సముంగతేముంటో  అడగ  కనకుసనాన్నడు.  ఆపవన
వళలత  "నాయనలరా!  మమమ్మలన్న
చసూడగాన  ఏదో  దుసస్సుముంఘటన  జరగముందన
నాకు అరరమవముంద.  అయితే ఏ విషయమవనా
సరే,  మాటాల డేముందుకు సమయముం,  సముందరద్భుముం
అనవి ఉముంటాయి. వటన పటటముంచుకకుముండ
తొముందరపటత  చసే  పనలు  నషాట నన్న
తచిఛ్చపడతయి.  చితతచాముంచలయముం  మనషిన

కనృముంగదసుత ముంద.  అముందువలల  ఏముం  జరగనా
చినన్నపోరాదు-  పతత  సమసయనసూ  తలవిగా,

ఓరప నరపలత పరషసరముంచుకవల"  అన
చెపిప,  "సరకు  దముంపుకవడనకి  మనకు
ఎముంత కలమముంద?" అన అడగాడు. 

"ఒక నెల సమయముం ఉముంద" అనాన్నర వళళ్ళీ.
"మేమ  ఆ  సరకు  వలలో  సగముం  డబబ్బు
మముందుగాన  చెలలముంచామ.  ఇక  మగత
సగముం  చెలలముంచాలముంటే  ఇపుపడు  మా  దగగర
ఏమీ లేదు" అన చెపిప తల దముంచుకునాన్నర. 

పతసనన్నగుపుత డు  వళలన  ఓదరససూత  "ఏమీ
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పరేలదు  నాయనలరా!  ఇపుపడు  మనముం
ఇముంక  చెలలముంచాలస్సున  మొతత నకి  సరపడ
సరకులు ఓడలో ఉనాన్నయి కద?!"  అన
అడగాడు. 

"ఓఆఁ  దనకేమీ  ఢోక  లేదు.  మనముం
చెలలముంచాలస్సునదనకి  రటటముంపు  విలువ  చసే
సరకులు అముందులో ఉనాన్నయి.  సమసయలల
మనముం  సరకునముంతటనీ  ఈ కొదద్ద  రజులోల
ఎల  అమమ్మతముం  అనదే!"  అనాన్నర
కొడుకులు. 

"నన  అమమ్మముంచి  పడతన.  మీర  నన
చెపిపనటల  చయముండ  చాలు"  అన  చెపిప,
తముండద  అకసడ నముండ బయటకు వచాఛ్చడు.

కొదద్ద  సేపు  ఆలోచన  చసక,  అతన
పటటణముంలోకలల  ధనవముంతడవన  వయపరన
ఒకడన  తన  ఇముంటకి  తేనీట  విముందుకు
ఆహాతనముంచాడు.  తన  కుమారలు  ఎనన్నళళ్ళీ
పట  ఏ  ఏ  దేశలు  తరగ  వయపరముం
చసిముంద,  ఎనెన్ననన్న  విముంతలు  చసూసిముంద
అదుద్భుతలుగా వరష్ణుససూత చెపపడు అతనకి. 

ఆలోగా అతన కొడుకులు ఇదద్దరసూ రముండు

పటటలలో  ఏవో  సరకులు  ఉముంచి,  వట
పవవరసలో మటకు ఇముంటోల ఉనన్న అభరణలు
పేరాఛ్చర.  అతథికి  కనబడేటల గా
ఆజమాయిషీ  చససూత,  ఆ రముండు పటటలనసూ
నలమాళగలోకి తీసుకొన పోయార.  అతధి
దనృషిట  వళళ్ళీ  మీదకి  మరలటముం  చసూసి
పతసనన్నగుపుత డు నవుత మఖముంత కొడుకులన్న
అడగాడు  "ఆభరణల పటటలు ఇముంక ఎనన్న
ఉనాన్నయి నాయనా?!" అన.  

"ఇముంక ఎనమద ఉనాన్నయి. వటన
ఓడనముండ  రేపు  తసత మముండ  నానన్నగార!"

వినయముంగా చెపపర కుమారలు. 

వచిఛ్చన  ధనవముంతడ  మఖముం  వికసిముంచిముంద:
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"సరకు  ఓడ  నముండ  దముంపకన   ఇముంత
విలువవన వముండ,  బముంగారముం వచాఛ్చయే,  ఇముంక
ఓడలు  దగన  ఎనమద  పటటలలో  ఎముంత
విలువవన  ఆభరణలు  ఉనాన్నయ!"  అన
ఉతస్సుహపడ,  అతన ఈ సముంగతన ఊళళ్ళీ
అముందరక  చెపేపముందుకు  తతరతతరగా
పోయాడు. 

"పతసనన్నగుపుత డ  ఇముంటోలకి  లెకస  లేననన్న
బముంగార  రాసులు  చరకునాన్నయి"  అనన్న
విషయముం  నగరమముంతటా  రముండురజులోల
వర ర్షమవ  కురసిముంద;  వగెవ  పతవహిముంచిముంద.

అముందరసూ అనకునాన్నర: "పటటణముంలో వళలన
మముంచిన ధనవముంతలు లేర" అన.   

ఆ  తరాతత  రజున  కుమారలు  తముండద
చెపిపన  వయపరల  ఇళళ్ళీకు  వళళ్ళీర:

"సరకు  దముంచిన  వముంటన  ఒకస  వరముం
రజులోల తరగ ఇచఛ్చసత ముం; పతసుత తనకి  కొముంత
డబబ్బు  ఏమవనా  సరద్ద బట  చయగలరేమో
చసూడముండ" అముంటసూ. 

"ఇముంత  ధనవముంతలు  మనలన్న  అడగటమే
ఎకుసవ"  అనకొన,  వళళ్ళీముంత లేదనకుముండ

అడగనముంత  ఇచాఛ్చర.   చసూససూతముండగాన
సరకులకు  చెలలముంచాలస్సునముంత  డబబ్బు  జమ
అయియముంద.   కొడుకులు  ఆ  డబబ్బులు
చెలలముంచి సరకు మొతతముం దముంచుకునాన్నర. 

మరసట  రజున  "మా  ఇముంటోల  ఈ
సరకునముంత  ఉముంచుకునముందుకు  సరలముం
ఎకసడుముంద?!" అముంటసూ ఆ సరకునముంతటన
ఓడరేవులోన తగన రేటకు అమేమ్మసి, సొమమ్మ
చసుకునాన్నర పిలలలు. "ఆలసయమవతే సరకు
ఉముండదట"  అముంటసూ  ఊళళ్ళీన
వయపరలముంత  రేవు  దగగరే  ఎగబడ
సరకునముంత  కొనసుకునాన్నర!  దముంత
పతసనన్నగుపుత డ  కొడుకుల  దగగర  వళళ్ళీ
ఊహిముంచినదనకముంటే  ఎకుసవ  మొతతముం
చరముంద. 

వముంటన  తమ  తీసుకునన్న   అపుపలనీన్న
తీరేఛ్చసర  వళళ్ళీ!  "మాట
నలబెటట కునాన్నర"  అన   ఆ  అపిపచిఛ్చన
వళలముందరక చాల సముంతమవముంద.

ఊళళ్ళీ  వయపరలముందరక  పతసనన్న
గుపుత డమీద,  అతన కుమారలమీద చాల
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గౌరవముం ఏరపడముంద. 

విదేశీ వయపరముం వలల కొడుకులకు ఏమముంత
మగులుబట  కకునాన్న,  పటటణముంలో
మటకు  తమ  మీద  నమమ్మకముం  బగా
నలచిముందన  సముంతషిముంచిన  పతసనన్నగుపుత డు
కుమారలత  అనాన్నడు  "నాయనలరా!

ఇచిఛ్చన  మాట పోతే,  కొనగోలుదరలకు
వయపరపవన నమమ్మకముం పోతముంద. 

అటాల పోతే  ఇక  సమయానకి  మనకు
ఎవతరసూ  సహాయముం  చయర.  'నమమ్మకముం'

అనద డబబ్బు కముంటే విలువవనద. అముంతేకదు!

ఒకససర  మన  రహసయలు  బటటబయలు
చయకుముండ,  సమయససూస్ఫూరతత గముంభీరముంగా
ఉముంటేన  మన  పనలు  సజావుగా
సగుతయి.  ఏ  విషయానకవనా
సముంయమనముం అవసరముం"అన.

"తముండద  మసలవడు,  చతగాన  వడు"

అముంటసూ  అతనన్న  దసూరముం  పటాట లనకునన్న
కొడుకులు  "ఈనాడు  ఆయన  లేకుముంటే
మన గత ఏమయేయద?"  అన సిగుగ పడడ ర.

వళలకు  ఆయన  పటల  గౌరవముం  పరగముంద.

అహముంకరముం  తగగముంద.  పదద్దవళల
జీవనానభవముం  తమకు  ఎముంత  అవసరమో
అరరమవముంద.

 జవబ: ఆ సమయముంలో మహష్ ట.వి చసూసుతనాన్నడు.
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పతతభ
రచన:జి మహముందద, ఇముంటరీమ్మడయట, నాగసమదదముం, అనముంతపుర ముం జిలల .

నాగసమదదముంలో  శధర్  అన  పిలలవడు
ఒకడు  ఉముండేవడు.  వడు చినన్నపపటన్నముంచి
ఆటలోలన,  చదువులోలనసూ  అముంతటా
వనకబడ  ఉముండేవడు.  కొముంచెముం  మలలగా
ఉముండే  అతనన్న  తమతబట
ఆడనచఛ్చముందుకు  ఎవరక  ఇషటముం  ఉముండేద
కదు.  శధర్  కూడ  వళలన
పటటముంచుకునవడు  కదు.  ఏమముంత
బధపడేవడు కదు. 

అయితే  వడు  ఇముంట  పనలు  కూడ
ఏమముంత  బగా  చయలేకపోయేవడు.

దముంత  తలలదముండుత లు  వడన  ఎపుపడ
'చతకనవడ!  ఎముందుకురా,  మాకు  తపప
పుటాట వు?!  పనకిమాలన  వడ!'  అన
తడుతసూ  ఉముండేవళళ్ళీ.   వళళ్ళీ  తటల
మటకు  శధర్ న  బగా  కలవర  పటేటవి.

వడు  మరముంత  మడుచుకుపోయేవడు.

ఎపుపడ,  ఎవతరతటీ  కలవకుముండ
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ఒముంటరగా ఉముండే శధర్ న  అముందరసూ ఇముంక
ఏడపిముంచవళళ్ళీ.
తొమమ్మదో తరగత వరకూ ఎవతరనీ డటయిన
చయర  కద,  అటాల  శధర్  తొమమ్మదో
తరగతకి వచాఛ్చడు.  ఆ సముంవతస్సురముం వళళ్ళీకు
కొట్రతత సెవనస్సు సర్ వచాఛ్చర. 

ఒకరజున ఆయన తన తరగతలోన పిలలలకు
సెవనస్సు  బొమమ్మల  పోటీ  పటాట ర.  అముందరసూ
మసూడు నాలుగు బొమమ్మలు గీయగా,  శధర్
మాతతముం ఒకే బొమమ్మ గీయగలగాడు. 

ఆ బొమమ్మ  కూడ నజానకి  ఏమముంత  బగా

రాలేదు.  అయితే శధర్ మనసు పటట గీసిన
ఆ బొమమ్మలో అతన పడన కషటముం మటకు
సపషటముంగా  తలుససూత  ఉముండముంద.  మగలన
పిలలలు  గీసిన  బొమమ్మలన్న  తన  ఎరత  పనన్నత
దదద్ద,  సవరముంచి,  బలేదన తటటన సెవనస్సు సర్
శధర్  బొమమ్మన  మటకు  చాల
మచుఛ్చకునాన్నర:  "శధర్,  నవుత  చాల
బగా  గీశవు!  నీకు  ఏమీ  రాదన,  నీకేమీ
చతకదన  అనకునాన్నముం.  బొమమ్మన  నజముంగా
చాల చకసగా గీశవు. నీ గీత చాల సఫీగా
ఉముంద.  సధన  చసవముంటే  మరముంత  చకసన
బొమమ్మలు  వేయగలుగతవు!  కపిటప!"

అనాన్నర. 

అనన్నళల  చదువులో  ఏనాడ  చిరనవుత
కనబడన  శధర్  మఖముంలో  ఆరజున
మొదటసర చిరనవుత మరసిముంద. 

తన  గీసిన  బొమమ్మ  ఏమముంత  బగా  లేదన
శధర్ కి  తలుసు.  అయినా  సర్  తనన
తటటకపోవటముం,  పవగా మచుఛ్చకవటముం వడకి
చాల నచిఛ్చముంద. "నన బొమమ్మన అముంత బగా
గీయకపోయినా సర్ ననన్న మచుఛ్చకునాన్నడే,
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ఇక  మర  నన గనక  బొమమ్మన  బగా గీసేత
మరముంత మచుఛ్చకుముంటాడ!"  అన ఒక విముంత
ససూస్ఫూరత ఒకట శధర్ లో కలగముంద. 

ఆరజు  ఇముంటకి  రాగాన  "నన  సెవనస్సు
పుసతకముంలో  ఉముండే  బొమమ్మలనీన్న  బగా
వేయాల!"  అన  బొమమ్మల  పప్రాకటస్
మొదలుపటాట డు  శధర్.  వడ  ఉతస్సుహానన్న
గమనముంచిన  సెవనస్సు  సర్  హముంవరసలో
భాగముంగా పతతరజూ కనీసముం ఒక బొమమ్మనెవనా
గీయమనసగార  .  శధర్  ఆ
బొమమ్మతబట  మరనన్న  బొమమ్మలు
గీసుకొచఛ్చవడు.  రాన  రాన  శధర్
బొమమ్మలు  చాల  ఇముంపూస వ్  అయాయయి.

ఇపుపడు శధర్ సమయానన్న అసస్సులు వనృధా
చయటేలదు.  ఏ  బొమమ్మన  చసూసేత  దనన్న
నోటపుసతకలోలకి  దముంచటముం  మొదలు
పటాట డు.  కొనన్న  రజులకు  వడ
పుసతకలనముండ  ఎకసడ  చసూసినా  బొమమ్మలు
కనపిముంచసగాయి.  మలలగా అతన చత రాత
కూడ మారముంద!

సెవనస్సు  సర్ ఓసర  "ఇరవవ  సెవనస్సు  బొమమ్మల

పోటీ"  పటాట ర.  ఆ  పోటీలో  అముందరకముంటే
చకసగా బొమమ్మలు గీసిముంద శధరే!  అటపవన
తరగతలో ఎవరకవనా చకసన బొమమ్మ కవలస్సు
వసేత  "శధర్ న  అడుగుదముం"  అనటముం
మొదలు పటాట ర.

అముంతవరకూ 'పనకి రానవడు''ఏమీ
చతకనవడు'గా  ఉనన్న  శధర్  చాల
మముంచిమారసలత  పదో  తరగత  పస్
అయాయడు.  బొమమ్మలు  గీయటముంత 
మొదలెవన మలుపు అతన జీవితనన్న పూరతగా
మారఛ్చవేసిముంద. 

కలేజీలో చరన తరాతత శధర్ చినన్న చినన్నగా
మనషల  బొమమ్మలు  గీయడముం  సధన
చశడు.  ఒకససర మనషి మఖానన్న చసూసేత



పముండు: మీ నానన్న అముంటే మీ అమమ్మకు ఎముంత గౌరవముం! మీ నానన్న తగముందే కఫీ కూడ తగటేలదు.

బముంట: అద కదురా! మా నానన్నకు షగర్. ఆయనకిచాఛ్చక మా అమమ్మ పముంచదర వేసుకొన 
తగుతముంద.

జడజ్జి: ఏమామ్మ! నవుత కూడ నీ భరతత కలసి దముంగతనాలు చసుత నాన్నవ?

మదద్ద యి: అవున సర్! ఈ కలముంలో ఒకసర సముంపదన మీద ఇలుల  ఎల గడుసుత ముంద!
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చాలు- బొమమ్మ గీయగలగేవడతన!

అతనలోన  పతతభన  తతరలోన  అముందరసూ
గురతముంచార.  పదద్దయేయసరకి  అతనొక  గొపప
చితతకరడగా పేర పముందడు. 

తరాతత  చాల  ఏళళ్ళీకు  సెవనస్సు  సర్ న
వతకుసముంటసూ వళళ్ళీడు శధర్.  సెవనస్సు సర్
అతనన్న  నవుతతసూ  పలకరముంచార.  శధర్
చకచక  ఆయన  బొమమ్మన  గీసి  ఆయనకు
బహుమానముంగా ఇససూత అడగాడు: 

"సర్!  అపపటోల  నన  బొమమ్మన  ఏమముంత
బగా  వేయలేదు..  ఆ  సముంగత  నాకూ
తలుసు,  మీకూ తలుసు.  అయినా మీర
ననన్న  మచుఛ్చకునాన్నర.  బొమమ్మ  బలే
ఉముందనాన్నర- ఎముందుకు?!" అన.

"పిలలలోల  పనకిరానవళలముంటసూ  ఎవతరసూ

ఉముండరరా.  పతత  ఒకసరలోనసూ  వళలదవన
పతతభ  ఒకట  ఉముంటముంద.  పిలలలోల  దగఉనన్న
సమరాద్ధి ర్త్యులన  ఉపధాయయుడు  గురతముంచి,

మచుఛ్చకుముంటే,  పిలలలోలన  ఆయా  అముంశలు
వికసిముంచటముం మొదలుపడతయి. 

ఉపధాయయుడు  చయాలస్సుముంద  నరాశ-

పరచటమసూ,  చినన్నబచఛ్చటమసూ  కదు-

పిలలలకు  ససూస్ఫూరతనవతటమసూ,  వళలలో
ఉతస్సుహానన్న  నముంపటమసూనసూ.  ఇముంతక  నన
ననన్న  మచుఛ్చకవటముం  వలల  నీకు  మేలు
జరగముంద,  లేద?!"  అన  నవతర  సెవనస్సు
సర్.

పతత  ఒకసరలోనసూ  ఏదో  ఒక  పతతభ
ఉముంటముంద. అద సమయానన్న బటట బయటకి
వసుత ముంద.  అముందుకే  ఎవరనీ  తకుసవగా
అముంచనా వేయకూడదు.



కొతతపలల                                                  50                                                     జున 2017

సతయ అనభవముం
రచన: మదద్దరాల శనవసులు, కముంకణల పలల, పతకశముం జిలల .

హరతపురముం  హవ ససూసల లో ఆ రజు పప్రారరనా
సమావేశముం  జరగుతనన్నద.  హడ మాసటర్
గార మాటాల డుతసూ,  "పిలలలసూ!  ఈ రజు
పరాయవరణ  దనోతస్సువముం.  ఈ  సముందరద్భుముంగా
పతభుతత  ఆదేశల మేరకు మనముం పఠశల
చుటసూట మొకసలు నాటాల.  నట మొకసలే

రేపట  చెటల .  చెటల  మనకు  పప్రాణధారముం.

చెటల  లేకుముంటే మనముం లేమ. చెటల  మనకు
అనక విధాలుగా  ఉపయగపడుతనాన్నయి.

ఆ విషయముం మీర పుసతకలలో చదువుకొన
ఉముంటార.  మీ మీ తరగత ఉపధాయయులు
మమమ్మలన  గసూతపులుగా  విభజిసత ర.  పతత
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గసూతపు  కూడ  ఒక  మొకసన  దతతత
తీసుకవల.  కముంచె  వేసుకవల.  పతతరజూ
కతమముం  తపపక  నీర  పోసుత ముండల.  వటన
నరముంతరముం  రకససూత  ఉముండల.  కముంచెకు
ఒకవవపు మీ గసూతపు పేరలత ఒక అటటమకస
కటటముండ.  బగా  శతదద్ధిగా  మొకసన  పముంచ
గసూతపుకు  చకసన  బహుమత  కూడ
ఉముంటముంద"  అముంటసూ  ఆనాట  పతతేయకతన
తలయజేసర.

పప్రారరన  మగసిముంద.  పిలలలముంత  తరగత
గదులలోకి వళల ర.  ఏడవ తరగత లవణయ
తరగత గదకి వళలగాన, "గోవిముంద! గోవిముంద!

ఈ రజు బడలో పఠాలు గోవిముంద!" అముంద.

వముంటన  పతకసననన్న  అనత,  "ఏమవముందే?

ఏమటా కేకలు?" అడగముంద.

"బడలో  మొకసలు  నాటాలనాన్నరగా!

హచ.ఎముం.గార!"

"అవున,  చెటల  వలన  చాల
ఉపయగాలునాన్నయన  చెపపర  గద!"

అముంద సుధ.

"ఉపయగాలసూ...?  గాడద  గుడేడముం
కదసూ?!" చతత గుడుడ  ఆకరముం చసూపిససూత
అముంద లవణయ.
లవణయ ఆ ఊర సరపముంచి గార కూతర.

తలవి గలదే.  కనీ,  తలయనతనముం ఎకుసవ.

టీచరలత  ఏదవనా  ధవరయముంగా
మాటాల డుతముంద.  ఇముంటోలవళళ్ళీ  రజూ
తనకు  ఏదవనా  కొనకొసమమ్మన   డబబ్బులు
ఇసుత ముంటార. అముందుకే, తట అమామ్మయిలకు
కసత  చాకలటల  లముంటవి  ఇససూత  ఉముంటముంద;

నాయకతత లకణలు చసూపిససూత ఉముంటముంద.

తరగతలోన  పిలలలకు  లవణయ  అముంటే  కసత
భయముం కూడ.

"మరీ...బడలో  చదువులు  చెపపకుముండ
ఇలముంట పనలు  ఏమటో?  బడకి  మనకు
చదువుకవడనకి  వసుత నాన్నమా?  కూల
పనలు  చయడనకి  వసుత నాన్నమా?"  అముంద
లవణయ. 
"నవుత  చెపేపద  నజమే.  కనీ,  పన
చయకపోతే టీచర అరసుత ముందేమో?"  లక
అడగముంద.
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"హడ మాసటర్  గార  కొడతరేమో?"

మముంగమమ్మ సముందేహముం వలబచిఛ్చముంద.

"ఎముందుకు  కొడతర?"  లవణయ  ధీమా
వయకతముం చసిముంద.

"ఏయ! మాట వినకపోతే హడ మాసటర్ గార
ఫవన వేసత ర!" భారగవి నశఛ్చయముం.

వళల  మాటాల డుకుముంటముంటే మర కొముందర-

దురగ,  రమ,  భువనశతర,  రమణ,  సుధ-

"ఏముంట? ఏముంట? ఏమముంటనాన్నర?" అముంటసూ
గుమగసూడర.

ఇముంతలో కల స్ టీచర సమాప్రాజయముం రావడముం,

అముందరసూ ఎవర సరలలోలకి వర పరగు తీసి
గప చుప గా కూరఛ్చవటముం జరగాయి.

టీచర్  గార విదయరర లముందరనీ గసూతపులుగా 
విభజిముంచార.  తరవత అముందరనీ బయటకి
తీసుకళల,  ఎవరవర ఎకసడకసడ మొకసలు
నాటవలసిముంద  చసూపిముంచార.  లవణయ,
భారగవి,  దురగలకు  ఒక  మొకస
అపపగముంచబడముంద.

మసూడు నెలల కలముం గడచిముంద.  గసూతపులనీన్న

మొకసల  పముంపకముం  బగాన  చసుత నాన్నయి.

లవణయ  గసూతపులో  భారగవి,  దురగ  ఇదద్దరసూ
మొకసన  శతదద్ధిగా  కపడుతనాన్నర.

లవణయ  మాతతముం  ఇక  ఆ  సముంగతే
పటటముంచుకలేదు.

ఓ రజు లవణయ వళలముంటకి వళల అమమ్మమమ్మ
వచిఛ్చముంద. లవణయకు అమమ్మమమ్మ అముంటే చాల
ఇషటముం;  కనీ  అమమ్మమమ్మ  ఊర  దురగముంపలెల
అముంటేన  కషటముం!  ఆ  ఊరకి  వళళ్ళీలన
ఉముంటముంద  తనకు.  అయితే  ఆ  ఊరకి
నరగా  బసుస్సు  లేదు.  దేవపురముం  వరకు
మాతతమే బసుస్సు. అకసడ నముండ ఓ నాలుగు
కి.మీ  పవన  నడవలస్సు  ఉముంటముంద.  అద
సమసయ.
ఈసర మాతతముం వళళ్ళీ అమమ్మమమ్మ శభవరతత
వచిఛ్చముంద.  "ఏమే?  దురగముంపలెల  వసత వ?

ఇపుపడు కొతతగా ఒక ఆరీటస బసుస్సు వేశర.

ఇముంక నవుత నడవకసరలేదు" అముంటసూ. 

"హాయ!  నజముంగానా  అమమ్మమామ్మ?!"  ఎగర
గముంతేసిముంద లవణయ.
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"అవున!  నీ  కసమే  వేసినటల నాన్నర.

మహారాణవి  కద!"  అనన్నద  అమమ్మమమ్మ
మరపముంగా.

"అయితే  నన  రడీ!"  అన  గలగల
నవుతతసూ,  ఫతముండస్సు కి  విషయముం  చెపేపముందుకు
రయయన పరగెతతముంద లవణయ.
శనవరముం  ఉదయముం  ఎనమద  గముంటలకు
హరతపురముంలో  బయలుదేరార  ఇదద్దరసూ.

తొమమ్మదనన్నరకలల  దేవపురముం చరార.   పద
గముంటలు  అవుతముండగా  బసుస్సు  వచిఛ్చముంద.

సముంతషముంత  గబగబ  బసెస్సుకిస
కూరఛ్చనాన్నర.  బసుస్సు కదలముంద గానీ,   ఒక
అర  కిలోమీటర  వళలగాన  ఆగపోయిముంద.

డవ సవర,  కముండకటర  పరశీలముంచి,  ఇక  రపేర
అవతడముం కషటమన తేలేఛ్చశర.

"అయయ!  ఇపుపడల?"  అమమ్మమమ్మన
అడగముంద లవణయ.
"ఇముంకేమముంద నడవడమే!" పతకసననన్న మర
మసలవిడ సమాధానముం.

"హు...హు...హు...అమమ్మమామ్మ!"  అముంటసూ

బముంగ మసూత పటటముంద లవణయ.
"ఏముం  చదద్ద మమామ్మ!  మనముం  ఏమనాన్న
కలగనాన్నమా,  ఇలగవుతముందన?  పద-పద!"

అముంటసూ  సట  నముండ  లేచి  నడవసగముంద
అమమ్మమమ్మ.   లవణయ ఇముంకేముం చయగలదు?!

ఏడుఛ్చకుముంటసూ  నడక  మొదలెటటముంద.

దరలో ఎకసడ ఒకస చెటట  కూడ లేదు. ఆ
రజు  ససూరయడు  తన  పతతపముం  కూడ
బగాన చసూపిముంచాడు.

దముంత ఓ కిలోమీటర నడచ సరకి
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లవణయకు  తల  తరగనటలయిముంద.  ఏడుపు
వచఛ్చసిముంద.

"ఇముంకముంత!  రముండు  కిలోమీటరేలగా?!  మా
అమమ్మ కదసూ...నడువమామ్మ!"  అన అమమ్మమమ్మ
అముంటముంటే,  కళళ్ళీ  అరగపోతనన్న  లవణయ
అటాల  ఇటాల  ఇముంక  కి.మీ.  నడచసి
కూలబడడద.  

మనమరాల  పరసిరత  చసూసిన  దురగమమ్మ,
"అదగో అకసడ ఒక చెటట  ఉముంద.  అకసడ
కసేపు కూరఛ్చముందమలే పద"  అనన్నద,  ఆ
పప పప్రాణముం లేచి వచఛ్చటల . 

అదో పదద్ద చిముంతచెటట .

"అబబ్బు..ఎముంత  చలలగా,  హాయిగా  ఉముందో"

అముంటసూ  దన  కితముంద  పడుకునన్న  లవణయ
తనన తన మరచిపోయిముంద. 

ఇముంతలో ఆకల గురతచిఛ్చముంద.  "అమమ్మమామ్మ!"
ఆకల!" అముంద.

"ఇముంకముంత! ఒక కిలోమీటరేగా! పద! ఇముంటకి
పోగాన  అనన్నముం  తముందువు  గానీ!"  అముంద
అమమ్మమమ్మ.

అకసడునన్న ఓ పదద్ద యనకు లవణయన చసూసి
జాల వేసిముంద.  చెటట పవ  ననన్న చిముంతకయలు
కొన అముందుకొన కసి ఇచాఛ్చడు.

"వవ్!"  అముంటసూ ఎముంత ఇషటముంగా తీసుకొన
తనడముం పప్రారముంభిముంచిన లవణయ తనన తన
మరచిపోయిముంద.

"ఏయ, లవ! లవ!" "ఇముంక వళదమా?"

అన అమమ్మమమ్మ పిలచముంతవరకూ ఈలోకముంలో
లేదు లవణయ.
"ఏమవముంద,  ఎముందుకు  అల  అయాయవు?"



ఒన మనట! 

గురవుగార: శిషాయ! నన ఢిలీలకి వళళ్ళీల, రవలెముంతకుముందో ఫోన చసి కనకస! 

శిషయడు: సరేనముండీ. (సేటషన కు ఫోన చసి-) అయాయ! ఢిలీలకి రవలెముంతకుముందో చెపత రా అముండీ? 

రవలేత కలరస: వన మనట పీలజ్ 
శిషయడు: (మరకణముం, ఫోన పటేటసి గురవుగార దగగరకళళ్ళీ) వన మనటోల ఉముందట సతమీ! 

గురవుగార: ఆ!!! 
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అడగముంద అమమ్మమమ్మ.
బడలో  ఏముం  జరగముందో  చెపిపముంద  లవణయ.
"మా  బడలో  మొకసలు  నాటమనాన్నర
అమమ్మమామ్మ!  కనీ నన  'అదేముం పన-  కూల
పన!'  అనకునాన్నన.  కనీ ఇవళ ఆ చెటట
కితముంద కూరఛ్చనాన్నముం కద, అపుపడు తలసిముంద
నాకు-  ఆ హాయి ఎముంత గొపపదో,  ఆ చెటట
విలువ  ఎముంత.  నన  బగా  పగరమోత
నయాయన అమమ్మమామ్మ!"   అనన్నద లవణయ,
చినన్నబతసూ.

అమమ్మమమ్మ  తనన  ఊరడససూత
"దనదేమనన్నద,  లవ!  మనముం చయాలస్సున
పనలోలన మముంచిన ఇపపటనముండీ గురతసేత సర!

ఏ  నాటకవనా  సతయానభవనన్న  మముంచిముంద
లేదు.  ఇపపటకవనా  మనముం  తలుసుకునాన్నముం
కద, అదే చాలు!" అనన్నద. 

హరతపురముం  రాగాన  లవణయ  చురకుగా
మొకసల  పనలో  పలగన  సగముంద.  తన
మాట  తీర,  నడవడక  అనీన్న  మారాయి.

ఆమలో  వచిఛ్చన  చకసన  మారపకు
సేన్నహితలముంత చాల ఆనముందముంచార.

పిలలలకు మముంచి నడవడక నరేప అతయతతమ మారగముం వళలన సముంతషముంగా ఉముంచటమే!

- ఆససర్ వవలడ  (సేకరణ: యు. సుబబ్బురాజు)
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తగగన కపముం
రచన :కుముంచె చిముంత లక నారాయణ, ఎదుద్ద లపలల, పమడ మముండలముం, ఆనముంతపురముం జిలల .

వసముంతకు తన దగగరనన్న బొమమ్మలముంటే చాల
ఇషటముం. ఇపుపడు వేసవికలముం కద; బడ ఒముంట
పూట  మాతతమే  ఉముంటముంద.  ఇముంటోల
ఆడుకునముందుకు  పిలలలముందరక  ఎముంత
సమయముం! 

పతతరజూ  వసముంత  పిలలలముందరనీ  ఇముంటకి
పిలుచుకునద.  తనకునన్న  బొమమ్మలు
అనన్నముంటనీ  కుపపగా  పోసేద.  బొమమ్మలన్న
అముందరక  ఇచిఛ్చ,  తనతబట-  తన  వదేద్ద-
అడుకమనద.  ఆ ఆటలోల  అముందరసూ తన

చెపిపనటేల  ఆడల.  ఎవరవనా  తన  మాట
వినకపోతే-  ఇక  తన  ఆట బొమమ్మలు తన
లగేసుకునద;  కపముంగా తటేటద;  ఆ పిలలలన్న
వళల ఇముంటకి పముంపేసేద. 

ఒకరజున  వసముంతత  ఆడుకునముందుకు
వళళ్ళీముంటకి  వచాఛ్చర సరళ,  మర కొముందర
పిలలలు.  సరళ ఆడుకునముందుకు తన బరీబ్బు
బొమమ్మన  ఇచిఛ్చముంద  వసముంత.  పిలలలముందరక
తల  ఒక  బొమామ్మ  దరకయి.  "అముందరసూ
నాత పట రముండ!  నన గాలపటముం ఎముంత
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బగా  ఎగరేసత నో  చసూడముండ!"  అనన్నద
వసముంత.  పిలలలెవతరసూ  ఆ  మాటలన్న
పటటముంచుకలేదు.  తమ  దరన  తమ
ఆడుకుముంటసూ  ఉనాన్నర.  వసముంతకు  చాల
కపముం  వచిఛ్చముంద.  "మీరముంత  మీ  ఇళళ్ళీకు
వళళ్ళీపోముండ!  ఎవతరసూ  ఇకసడ
ఉముండనకసరేలదు!" అన అరచిముంద.

అముంతలోన గాల వేగముంగా వచసగముంద.

సుడగాల  ఒకట  నరగా  వళళ్ళీనన్న  తవుకే
వచిఛ్చముంద.  వసముంత  చతలో  ఉనన్న  గాలపటముం
ఎగర  పోతముంద..  "నా  గాలపటముం!  నా
గాలపటముం!"  అన  అరససూత  దన  వముంట
పడముంద వసముంత.  ఏముం జరగుతముందో చసూసిన
సరళ,  ఇముంక  మగలన  పిలలలు  అముందరసూ
వసముంత  వముంటపడడ ర.   అముంతలో  వసముంత

కలకి  ఒక  రాయి  తటట కునన్నద.  పవననన్న
గాలపటముం  వవపుకు  చసూససూత  నడచి,

ఎదురగా  ఏమనన్నదో  చసూసుకలేదు  ఆ
పప!  పడటముం  పడటమే  నరగా  లోతవన
బవిలో  పడపోయిముంద!  వసముంతకు  యిత
వచుఛ్చ;  అయినా పవకి వచఛ్చముందుకు ఆ బవికి
మటల  లేవు! 

పిలలలముంత  గొలుల మనాన్నర.  ఏముం  చయాలో
ఎవరక  పలుపోలేదు.  సమయససూస్ఫూరతగల
సరళ అట-ఇట చసూసిముంద.  దగగరలన మఱట్ర
చెటట  ఒకట  కనబడముంద.  "మరత  ఊడలు
తీసుకురముండ!"  అన  అరచిముంద.  పిలలలముంత
ఊడలు తముంపుకొన వచాఛ్చర. "నీకేమీ కదు
వసముంత!  ఈత  కొడుతసూ  నీళళ్ళీమీద
తేలుతసూ  ఉముండు  అముంతే"  అన  వసముంతకు
ధవరయముం చెపిప, "ఆ ఊడలన్న ఒక దనత ఒకట
మల పటట, తడులగా పేనముండ!" అన పిలలలన్న
ఆదేశిముంచిముంద  సరళ.  చసూససూతముండగాన
మలపటటన  ఊడలు  పదద్ద  మోకులగా
అయినాయి.  ఆ  మోకున  పటట కొన
అముందరసూ కలసి బవిలోకి వదలర.  సరళ
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దనన్న పటట కగాన అముందరసూ కలసి ఆమన
బయటకి లగార. 

అపయముం నముండ బయటపడన వసముంత
అముందరక కనృతజ జ్ఞాతలు చెపిపముంద.

"నన  అముందరనీ  కపముంత  తడుతనాన్న,
ఇముంతమముంద ననన్న కపడడనకి వచాఛ్చర!

మీకు ననముంటే ఎముంత ఇషటమో,  సేన్నహమముంటే

ఎముంత  గౌరవమో  నాకు  ఇపుపడు
అరరమయియముంద.  ఇకమీద నన ఎవతరమీద
కపగముంచుకన.  మముంచి  సేన్నహితరా-

లయేయముందుకు పతయతన్నసత న"  అన చెపిపముంద
కళళ్ళీ నీళలత. 

"ఎలముంట  సమయముంలోనెవనా  తల  ఒక
చెయియ  వేసేత  విజయముం  సధిముంచగలముం.

అముందుకే  సేన్నహితలు అవసరముం!" అన సరళ
అనన్నద. 

అటపవన వసముంత "తన గొపప"  అనకవటముం
మాన,  అముందరతటీ  పేతమగా   వయవహ-

రముంచటముం  మొదలుపటటముంద.  వేసవి  సెలవలు
ఇక బలే సముంతషముంగా గడచాయి!

సతగతముం!

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలకు పప్రాధానయత ఉముంటముంద. ఈ పుసతకముంలో దదపు సగముం కథలు పిలలలు 
రాసినవి; మగలనవి పిలలలకసముం పదద్దలు రాసినవి.  బొమమ్మలు  వేసిన  వళళ్ళీ   మటకు    యువకులు. 

పిలలలన కలవటముం, వళలత తలుగులో కథలు  రాయిముంచటముం, బొమమ్మలు వేయిముంచటముం, వళళ్ళీ  పముంపిన 
కథలన్న,  బొమమ్మలన్న  సరదదద్ద  మగత పిలలలముందరక  నచఛ్చటల   పుసతకలుగా తయార చయటముం, 

దనకసముం ఓపన  సోరస్సు  ఉపకరణలన వడటముం, కథలన్న అముందరసూ ఉచితముంగా చదువుకునటల   
ఇముంటరన్నట లో  పటటటముంతపట,  కొనన్న   పతతలు  అచుఛ్చ వేయటముం  మాకు   ఇషటముం. అముందర  మేలసూ  
కర  చసే   ఈ పనలో  మీరసూ పలుపముంచుకముండ.  పిలలల  కథల పతపముంచానకి   సతగతముం !
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విలువవన రాళళ్ళీ
కథనముం: నారాయణ, కొతతపలల బనృముందముం

అనగా  అనగా   నపలున  ఓ  రాజు
పరపలముంచవడు.  అతన  దగగర  చాల
సముంపద ఉముండేద-  అముంటే ఎనెన్ననోన్న  వజాప్రాలు,

వవఢూరాయలు,  కముంపులు,  మరకతలు,

మాణకయలు,  మతయలు-  ఇముంక  ఎముంత
బముంగారముం  ఉముండేదనన్నమాట. ఎవతరక లేనముంత
గొపప భవముంత ఒకట ఉముండేదఆయనకి.   ఆ
భవనముం  కూడ  భలే  ఉముండేద.  ఎముంత

అదుద్భుతముంగా,  పదద్ద  పదద్ద  శిలపలత,

చెపపలేనముంత  అముందముంగా ఉముండేద.  రాజుగార
బముంగార  పళళ్ళీలలో  భోముంచసేవడు;  వముండ
గాల సులోల  నీళళ్ళీ  తప్రాగేవడు-  తప్రాగేసి,  తన
సముంపద గురముంచి ఆలోచిముంచుకునవడు.

ఒకససర,  ఇముంక వేరే పనమీ  లేదముంటే,  అటాల
నడచుకుముంటసూ తన ఖజానాకు వళళ్ళీవడు.

ఖజానా అముంటే  సముంపదన దచుకున గద-

 నపలీ జానపద కథ
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అముందులో  రాజుగార  తన  దగగరనన్న
పతతేయకమవన  వజాప్రాలన,  మఖయమవన
వవఢూరాయలన  దచుకునవడు.

అవికూడ ఎనన్న  ఉముండేవి  అముంటే,  వట
రాసులత గద అముంత నముండపోయి ఉముండేద!

చినన్న  పిలలలు  ఇసుకత  ఆడుకునన్నటల ,

ధగధగా  మరసే  ఆ  వజాప్రాలతట
ఆడుకునవళళ్ళీ  రాజుగార  .   కముంపుల
కుపపలో  పదలు  దచుకొన,  వట  మీద
పగడలన  అమరఛ్చ,  'ఎముంత  అముందముంగా
ఉనాన్నయి,  ఇవి?'  అన మరసిపోయేవర.

కొముంతసేపు  అటాల  ఆడ  అలసిపోయి,

మరకతల  కుపపన  నెరపి,  మముంచముంలగా
చసుకొన  వట  మీద  పడుకొన
నదదపోయేవర.   ఖజానాలో   అటాల
గడపినముంత  సేపూ  రాజుగారకి  సముంతషముం
ఇనమడముంచద.  'నపలుకలల  తన  గొపప
రాజు'-అనపిముంచి,  మనసముంత   ఉలల సముంత
నముండపోయేద.  తన ఖజానాలో  ఎముంత సేపు
గడపితే   అముంతసేపు  మొలకనవుతలు
రవుతతసూ  ఉముండేద  రాజుగార  మఖముం.

"బహుశ:  పతపముంచముంలో  కలల  అతయముంత
ధనకుడవన  రాజున  నన  కవొచుఛ్చ'  అన
ఆలోచన వచిఛ్చనపుపడు ఆయనకు మరముంత
ఉలల సముం కలగేద.

ఒకరజున  ఆయన  రాజాయనకి   ఒక  రషి
వచాఛ్చడు.  ఆయన మహాతమ్మడన,  జాజ్ఞాన అనీ
అముందరసూ  చెపుపకుముంటముంటే  వినాన్నర
రాజుగార.  వినసరకి, 'నన కూడ ఆయన
ఆశీసుస్సులు  అముందుకవల'  అనపిముంచిముంద
ఆయనకు.  వముంటన బయలుదేర రషి బస
చసిన  తటలోకి  వళళ్ళీ,  ఆయన  దరర్శనముం
చసుకునాన్నడు:  'మా  మముందరానకి  వచిఛ్చ,
కొనాన్నళళ్ళీ  ఉముండముండ,  మమమ్మలన్న   ధనయడన
చయముండ' అన  పప్రారరముంచాడు.  రషి సరేనన,

రాజుగార భవనానకి  బయలుదేర వచాఛ్చడు.

రషి  గౌరవరరముం  రాజుగార  ఆరజు
సయముంతతముం  గొపప విముందునొకదనన్న ఏరాపట
చశర.  రషి పతకసన కూరఛ్చన, సతయముంగా
వడడముంచార.  ఆయనకు  తన  సౌధానన్నముంత
తపిప చసూపిముంచార. 

తనసూ, తన రాణులసూ ఉముండేచోట ఆయనకు
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బస ఏరాపట చశర.

అముంత అయాయక, ఏనాడ ఎవతరక
దకసనముంత  గౌరవముం  రషికి
ఇవతలనకునాన్నర-  'నా  ఖజానాన
చసూపిసత న మీకు-  రముండ.  మీర అటాల ముంట
సుముందర దనృశయనన్న ఏనాడ చసూసి ఉముండర.

ఈ దేశముంలో ఎవతర దగగరా లేననన్న విలువవన
మణులు, మాణకయలు నా దగగర ఉనాన్నయి-

ఎనన్నముంటే,  వట కుపపలు ఖజానా పవ  కపుపన
అముంటకుముంటముంటవ .  రముండ,  చసూదుద్ద ర!'  అన

వముంట తీసుకు  వళళ్ళీర. 

రాజుగార  రషికి  ఒకసడకే  అమసూలయమవన
ఈ  అవకశముం  ఇచిఛ్చముంద-  ఇముంతవరకూ
రాజుగార  తపప,  మనషనన్నవడవతడ
అసలు   ఖజానాలోకి  అడుగే   పటట
ఉముండలేదు.  రాజుగార చాల ఉతస్సుహముంగా
ఉనాన్నర-  "నా  ఖజానాన  చసూసి  రషి
ఆశఛ్చరయపోతడు-  అదద్దరపోతడు  అసలు.

బహుశ:  ఆ   సముంతషముంలో  ఆయన  నాకు
ఏవో చకసన వరాలు,  ఆశీరాతదలు  కూడ
ఇవొతచుఛ్చ..  లేద,  దేశనన్న  చకసగా
పలముంచటముంలో  మళకువలు ఏమవనా ఒకట
రముండు చెపిప వళళ్ళీచుఛ్చ.."  అనకుముంటసూ తన
ఖజానా  తలుపులు  తరచార.  రముండు
చతలసూ  బర  చాపి   రషిన  లోనకి
సతగతముంచార- "రముండ,  మహరీ ర్ష! చసూడముండ!

కళళ్ళీ  మరమటల  గొలపే  ఈ  సముంపదన
చసూడముండ. కపుపనముంటే ఈ పగడల కొముండలు
చసూశరా,  ఎముంత మదుద్ద గా ఉనాన్నయ-  ఇవి
పతతేయకముంగా  విదేశలనముండ  తపిపముంచిన
రతన్నలు..."  అముంటసూ   కొదద్దసేపు
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మవమరచిపోయార.

రషి చకచక ఖజానా అముంత కలయ తరగ
చసూశడు.  పదవి  విరససూత-  "ఇముంతేనా,  నీ
సముంపద?!" అనాన్నడు.

రాజుగార  నవతరపోయార.   "అదేముంట,

ఇముంతముంత  విలువవన రాళళ్ళీ మీ కళలమముందు
ఉముంటే  మీకు  సముంతషమసూ  -ఆశఛ్చరయమసూ
వేయటేలద సతమీ,  అటాల  అముంటనాన్నర?!"

అనాన్నర.

రషి  నవతడు-"కమముంచాల,  రాజా!  కనీ
నాకు  నీ  ఈ  రాళలకముంటే  విలువవన  రాళళ్ళీ
తలుసు.  వట విలువత పోలసేత ఇవి అసలు
రాళళ్ళీ కూడ కవు!" అనాన్నడు.

ఇపుపడు ఆశఛ్చరయపోవటముం రాజుగార వముంత
అయిముంద.   ఆయనకు  కొముంచెముం  కపముం
కూడ వచిఛ్చముంద.  "తన దగగరనన్న వటకముంటే
విలువవన  రాళళ్ళీ  వేరే  ఎవర  దగగర  ఉముండ
ఉముంటాయి-" అనన్నద ఆయన ఊహకే అముందన
విషయముం!  

"ఓహ! అటాల నా?! తమర అన ఆ విలువవన

రాళళ్ళీవో  ఎకసడ  ఉనాన్నయి?"  వటకరముంగా
అడగాడయన,  రషిన.  తనకముంటే ధనకులు
అసలు ఎవరవనా ఉనాన్నరన ఊహకే ఆయన
నోర చదకిసముంద.

"రేపు  ఉదయానన్న  చసూపిసత న  మీకు.

ఇపుపడక  నదదపోవలసిన  సమయముం
అయియముంద  కద?!"  ఖజానాలోముంచి  నరగా
పడకవవపుకు దర తీశడు రషి.

ఆరజు రాతద  పరపు మీద  అటసూ ఇటసూ
ఎముంత దరలనా రాజుగారకి ఇక నదద పటటలేదు.

'అసలు  నాకముంటే ఎకుసవ విలువవన రాళళ్ళీన
ఎవరవనా, ఎటాల  సముంపదముంచి ఉముంటార?' అన
ఒకటే  మథన  పడడ డు.   'రషి  నజమే
చెపుత నాన్నడముంటావ?  రేపు  నజముంగాన
చసూపిసత డముంటావ,  ఆ  రాళళ్ళీన?'  అనన్న
ఆలోచనత  రాతతముంత  కునకు  లేదు.

ఎముంతక  తలలవరలేదు  కూడ!   చివరకి,

తలలవర  జామనన  రషి  దగగరకు  వళళ్ళీ
"పదముండ  మర!  తతరగా  తయారవముండ!

మనముం వముంటన వళళ్ళీ చసూదద్ద ముం ఆ రాళళ్ళీన!"

అనాన్నడు.
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రషి నవతడు.  అముంతకముంటే విలువవన  రాళళ్ళీ
గురముంచి  వినన్న  తరాతత  రాజుగారలో  ఎముంత
మారప!  ఎముంత ఆతతపడుతనాన్నడు,  వటన
చసూడలన!

రాజుగారన ఆయన భవముంతలోముంచి బయటకి
నడపిముంచాడు రషి.  ఇదద్దరసూ సనన్నన ఓ బట
గుముండ నడచుకొన  దగగరల  ఉనన్న
గాప్రామానొన్నకదనన్న  చరకునాన్నర.   రాజుగార
ఆతతముం  మరముంత  ఎకుసవవముంద-  'ఈ
పలెలటసూరలనా?  నా దగగరనన్న  మణులకముంటే
విలువవన  రాళళ్ళీనాన్నయా?'  అనమానససూతన
నడుసుత నాన్నర.  అకసడ  ఓ  ఇముంట  వకిటోల
ఒకవిడ  కూరఛ్చన  ఉనన్నద-  తరగలలో
ధానయముం  విసురతనన్నద.   ఆవిడ  పతకసగా
నలబడడ డు  రషి-  'అవిగో-  చసూడముండ.  ఆ
రాళలత  ఆవిడ  ధానయముం  విసురతముంద,

చసూశరా?'  గుసగుసగా అనాన్నడు  విసుర
రాయి వవపు చసూపిససూత.
రాజుగార తరగలన,  రషిన మారఛ్చ మారఛ్చ
చసూసి,  విరగబడ నవతర.   "ఏముం పతతేయకత
కనబడముంద  సతమీ,  మీకు,  ఆ  రాతలో?!

ఇటాల ముంట రాళళ్ళీ  వముందలు-వేలు ఉముంటాయి.

ఇద చాల మామసూలు తరగల రాయి.

దనకి అసలు ఏమీ విలువే లేదు!" అనాన్నర
ఎగతళ  ధతనముంచ  గొముంతత.   రషి
మసూరకతతనన్న  తలచుకునన్న  కొదద్ద  ఆయనకు
నవుత ఆగటముం లేదు:   'రతన్ననక,  తరగలక
తేడ  తలీన  వడు  ఏమ  రషి?!

ఇటాల ముంటవడకి  తన  ఖజానా  విలువ



తలముంగాణ ఉరలగడడ ఫోన ఎతతగాన ఏమముంటముంద? "ఆలసూ!” అముంటముంద.

ఒకే వముంటత క ఉముండే హిముంద కవిన ఏమన పిలవచుఛ్చ?- "ఇక-బల  అముంటే సర” !
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ఎముందుకు తలుసుత ముంద?!'

రాజుగార  వనతరగ  పోబతముంటే  రషి
ఆయనన్న  వనకిస  పిలచాడు.   "ఇట  రా,

రాజా! ఇకసడకొచిఛ్చ ఈ రాయి ఏముం చసోతముందో
జాగతతతగా  చసూడు.  ఒక  రకముంగా  చసూసేత
నవతనన్నద  నజమే-  దనలముంట  తరగల
రాళళ్ళీ  వముందలు-  వేలు  ఉముంటాయి.   కనీ
మర  విధముంగా  చసూడు-  నీ  ఖజానాలో
బముందలయి  కూరఛ్చనన్న   రాళలకముంటే   వట
విలువే  ఎకుసవ!   ఈ  తరగల  రాయి
పతతరజూ  ఈమ  తనముందుకు
అవసరమయేయముంత  పిముండన  ఇసుత నన్నద-

ఏరజుకరజు ఈమ కడుపు నముండేముందుకు
ఇద  ఆధారముం  అవుతనన్నద.   మర  నీ
రాళళ్ళీవలల ఏముం ఉపయగముం కలుగుతనన్నద?" 

రాజుగారలో ఆలోచన మొదలెవముంద.. 'నజమే-

తన  రాళలత  నజానకి  ఎవతరసూ  ఏమీ
చెయయలేర!   అవి ఎముందుకూ పనకి రావు.

ఎవరవనా కేవలముం వటన చసూడచుఛ్చ;  తమ
ఎముంత ధనవముంతలో తలచుకొన గరతపడచుఛ్చ-

అముంతే'-

ఆయన ఆలోచనలు అరరమయినటల ,  రషి
అనాన్నడు-  "ఇపుపడు  అరరమయినటల ముంద,

నీకు.  నీ దగగరనన్న  రాళళ్ళీ ఎముందుకూ పనకి
రావు.  ఇకసడునన్న  రాళళ్ళీనన్నటలోనసూ   ఈ
తరగల  రాయిన మముంచిన  విలువవన  రాయి
అసలు లేన లేదు.  ఇద లేకపోతే ఈమ తన
ధానాయనన్న  విసురకనలేదు;  రజూ  రటట
తయార  చసుకొన  తననసూ  లేదు.   నీ
ఖజానాలో  ఉనన్న  రాళలనీన్న  కలసి  కూడ
చెయయన పనన ఈ తరగల రాయి అవలీలగా
చసోతముంద- దనకే ముం విలువ కడతవు?"

రాజుగారకి  జా జ్ఞానోదయముం  అయిముంద.

'వసుత వుల అసలు విలువ వట  ఉపయగముం
వలలన'  అన  చెబతనన్న  రషికి   తల  ఒగగ
నమససరముంచాడు.
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బొమమ్మలు - పదలు 6
రముండ తరగత పిలలలకు పతతేయక ముం  :  ఇకసడ పద బొమమ్మలునెవన.  ఒకస బొమమ్మనముండీ  రముండు-లేక-

మసూడు అకరాల పదలు తయారవుతయి- చసూడముండ. విముంత ఏముంటముంటే ఆ పద పదలసూ 'ఊ' తటే
మొదలౌతనెవన!  బొమమ్మలన్న చసూసి పదలు కనకసముండ మర !  
నరతహణ : శమత ఆదసూర హవ మావత, అమరక సముంయుకత రాషాటస లు

 

2-3 తరగతల పిలలలకసముం బొమమ్మలు-పదల పోటీ:

కొతతపలల 92 నముండ ఆర సముంచికలు వనకిస పోయి చసూడముండ. పతత సముంచికలోనసూ "బొమమ్మలు-

పదలు" చసూడముండ. మీ సమాధాలననన్నటనీ వరసగా ఓ పోసుట కరడ  మీద రాసి పముంపముండ.

అనీన్న సరగా రాసిన 2-3 తరగతల పిలలలోల ఇదద్దరకి-చెరక ఐదువముందలు రసూపయలు బహుమత!

మీ సమాధానముంత బట మీ పేర, బడ పేర, మీ అమమ్మనానన్నల ఫోన నెముంబర తపపక రాయముండ.

గురత ముంచుకముండ! యీ అవకశముం కేవలముం రముండు-మసూడు తరగతలలోన  పిలలలకు మాతతమే!

1

4

32

5
6

8

7
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పదరముంగముం-92
నరతహణ: డ. సిర, మరాయలగసూడ, నలగముండ జిలల , తలముంగాణ రాషటసముం

1 2 3 4

5

6

7 8

9 10

11

1. వనృక్షానకి మర పేర (2)

2. 'అరపులు'  ఏకవచనముంలో (3) 

5. చీకటోల వలుగులు చిముందముంచ పురగు (4)

6. 'మతత డు' కి వయతరేకపదముం (3)

7. 'ఆమ'కి పులముంగముం (3)

8. భరత తలల, భారయకు ఏమవుతముంద? (2)

9. 'మారకముం'లో మొదట అకరముం మాయముం (2)

10. 'శపమ'కి వయతరేకపదముం(3)

11.'రవత' మరల (4)

అడడముం-నలువు ఆధారాల సహాయముంత ఈ 
గడులన నముంపగలరేమో చసూడముండ.   నముంపిన 
పదరముంగానన్న, కేవలముం పోసుట కరడ పవ  రాసి, మాకు 
అముందేటల  పముంపముండ.  మీ బడ పేర, తరగత, 

మీవళల  ఫోన నముంబర  తపపక రాయముండ. 

సరవన సమాధానముం రాసి ఎముంపికవన మగుగర 
పిలలలకు  కొతతపలల - 94 న  బహుమతగా 
పముంపిసత ముం!

1. వినకిడకి ఉపయగపడే శరీర భాగముం (2)

2. అత ససూక్ష్మమవన పదరరముం (3)

3. తరగబడన 'గుర' (2)

4. పురషలలో ఉతతమడు (6)

5. 'సేన్నహితడు' ఇముంకల (3)

6. వముంద పదయలు! (3)

7. 'నాగల'కి మర పేర (3)

8. బొరాప్రా గుహలు ఉనన్న లోయ (3)

10. గీతషమ్మ ఋతవు తరాతత వచఛ్చ ఋతవు (2)

  నలువు

  అడడముం



 కొతసపలల్లో పుససకానకి చసందా కటర ససంససల వార బజ్యేసంక్ అకర్కెసంటులో జమ చేయాలన మనవి.

ఆన్ లలన్ చసందా సౌకరజ్యేసం కేవలసం వజ్యేకుస లకు మాతపమ.  ససంససలకు: 350/-      వజ్యేకుస లకు: 300/-

 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

(బజ్యేసంకు వార కొతస నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా 
పపతిసార రస. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో 
డబబ్బ కటరకసండి-  నరగా మీ అకర్కెసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారసన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సార కులో ఉనర్నె 
సెటుల్లో  (సుమారగా)

వెల (రస)

(పోసరజ రస 50 అదనసం)

1 2011 Set 11 11 220

2 2012 Set 12 12 240

3 2013 Set 7 3 175

4 2014 Set 10 403 250

5 2015 Set 7 914 175

6 2016 Set 8 1178 200

7 2017 Set 4 (పపసుస తసం) 1500 100

                                                                                                                                                   మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందాల కటరటసం చాల 
సులవు!    కపడిట కారర్డ ల దార్వరన, డెబిట కారర్డ ల దార్వరన, నెట బజ్యేసంకిసంగ్ దార్వర 
కూడ ఇపుప్పుడు కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకర్కెసంటు నెసంబరల్లో  వెతుకుర్కెన 
పన కూడ లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli

కొతసపలల్లోన మీ మితుప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

వజ్యేకుస లకు: 300/- (పోసరజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

ససంససలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పుటకపుప్పుడు సాధారణ పోసుర లో పసంపబడతయి.



చెటట  నాటిన మనిష

"ఇఇంతకీ  ఈ  ఎలల్జియా  బబూఫియే  గారు  ఎవరు  ? ఆయనిన్ని  కలవాలఇంటే  ఎలాగ  ?" అడిగాడ
సుబబ్బారావు 'చెటట నాటిన మనిష   ' పుససకఇం చదివేస   . ఉదద్వేగఇంతో అతని కళళ్ళు చెమరర్చి ఉననన  .
నేను నవాద్వే  . "సబూపర్ మమ్యాన్ ఎవరు   ? సనస్పైడర్ మమ్యాన్ ఎవరు   ? వాళళ్ళునలా కలవాల  ?" అనాన్ని.
సుబబ్బారావు దెబబ్బాతినన్నిటట  చబూశాడ   . " ఇది ఒటిట్టి కథేనా  ? నిజఇం కాద  ? మర ఇఇందులో చెపప
లెకక్కలు వగనరాలు అనన్ని  అఇంత వాససవఇంగా ఉనాన్నియే  ? నిజ జీవితఇంలో ఇటట  చేసన వాళళ్ళువరబూ
లేరా  ?" అనాన్నిడ నిరాశగా  .
"ఈ కథ రాసన జజాఁ జియానో ఓసార రోమన్ సామమ్రాజమ్యా శిధిలాలు చబూసఇందుకు పోయాడట.
అకక్కడ అతనికి ఎదురనన ఓ గొరరల కాపర  , మళళ్ళు సఇంవతత్సరఇం కలాట  తేనటీగలు పఇంచుతునాన్నిడట  . ఆ
మనిష సబూస్ఫూరసగా తను ఈ కథ రాసాడట   . అఇంటే ఎలల్జియా బబూఫియే లాఇంటి వాళళ్ళు ఉనన్నిటేట
కద   ?" అనాన్ని  .
"అవుననుక  .." అనాన్నిడ సుబబ్బారావు  , ఇఇంకా నిరాశగానే  .
నేను చెపప  - “చబూడ  - నిజనికి బబూఫియే లాఇంటి వాళళ్ళు చాలామఇంద ఉనాన్నిరు   . ఎవరకి వాళట
మౌనఇంగా  , తాము  చేస  పని  తాము  చేసబూస  పోతుఇంటరు   . మొకక్కలకు  , చెటటకు  , నేలకు,

పరామ్యావరణానికి  , జఇంతువులకు  , పిలటలకు  , పదద్దవాళటకు  - అఇందరకీ మేలు జరగేటట  , తమకు ఇషట్టిమనన
పనులన్ని  తాము  చేసబూస  పోతుఇంటరు  . ఒకక్కరే  అటట  నిరఇంతరఇంగా  పని  చేసబూస  పోతారు;

గురసఇంపులకు  , పొగడసలకు  దబూరఇంగా  ఉఇంటరు  . వాళటని  ఎవద్వేరబూ  పరతేమ్యాకఇంగా  గురసఇంచటనిన్ని
ఇషట్టిపడరు  . మమబూలు  వాళటలాగే  , మనఇందరతో  కలసపోయి  ఉఇంటరు   . అఇందుకని  మనఇం
జగరతసగా వెతికితే తపప  , కనిపిఇంచరు  " అని  .
"అవునవును  " అనాన్నిడ సుబబ్బారావు   , అటగా పోతునన్ని ఓ రనతుకేస పరీక్షగా చబూసబూస.
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